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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

WHATEVER WHENEVER 

Trade Mark No. 226944 מספר סימן

Application Date 28/01/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

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

Identification No.: 800052

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel, motel, resort lodging services, restaurant, bar, 
cocktail lounge and catering services, all included in 
class 43.

שירותי מלון, מלון דרכים, אתר נופש, שירותי מסעדה, בר, 
טרקלין משקאות והסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                 

                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 329/11/2012



Trade Mark No. 226958 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.                           
                                                                      

ט"ו כסלו תשע"ג - 429/11/2012



Trade Mark No. 230372 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 
manufacturing mixers and mixing room equipment for 
the rubber, cautchouc and/or plastic processing 
industry and not for use in injection molding 
machines; all included in class 9.

התקנים 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, 

תקליטוריDV ו- CD-ROM, אמצעי לאחסון נתונים עם תוכנה; 
כל הטובין הנזכרים לעיל לייצור מערבלים וציוד לחדרי ערבוב 
עבור תעשיית עיבוד הגומי, הגומי הטבעי ו/או הפלסטיק ואינם 
לשימוש במכונות לעיצוב בהזרקה; 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)

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

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 529/11/2012



FLIP

Trade Mark No. 231300 מספר סימן

Application Date 13/07/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4033572 ארה"ב מספר: 4033572

Dated 04/10/2011 (Section 16) מיום 04/10/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

A California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Camcorders; Camcorder cases; camcorder tripods 
and mounts; power supplies and adaptors for 
camcorders; computer and computer accessory 
cables; computer hardware and software for viewing, 
displaying, managing and organizing videos and 
images on a television or other display screen; 
computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, and otherwise 
transmitting images and audiovisual works over the 
Internet or other communications network and 
between camcorders and computers; all included in 
Class 9.

מצלמות וידאו; מנשאים למצלמות וידאו; חצובות וכנים 
למצלמות וידאו; ספקי כח ומתאמים למצלמות וידאו; כבלים 

למחשבים ואביזרי מחשב; חמרת ותכנת מחשב לצפייה, הצגה, 
ניהול וסידור של וידאוים ותמונות בטלויזיה או צג אחר; תכנת 
מחשב לאפשר העלאה, פרסום, הראה, הצגה, הדבקת תוויות 
והעברה של תמונות ויצירות אורקוליות באינטרנט או רשת 

תקשורת אחרת ובין מצלמות וידאו למחשבים; הכל כלול בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

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

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

U.S.A., 13/01/2010, No. 77910849 ארה"ב, 13/01/2010, מספר 77910849

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 07/07/2010, No. 85079894 ארה"ב, 07/07/2010, מספר 85079894

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 629/11/2012



Trade Mark No. 232951 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0897525 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beachbody, LLC

Address: 3301 Exposition Boulevard,,3rd Floor, Santa 
Monica, CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 71189

(California, United States LTD 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: 9 סוג: 9

Video tapes featuring weight loss and fitness 
programs.

ט"ו כסלו תשע"ג - 729/11/2012



MYPOST 

Trade Mark No. 233273 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, 
radio¬paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
broadband cellular services; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation 
of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency services; 
transmission of news and current affairs information; 
hire, leasing, rental and sale of telecommunication 
instruments, installations or components and their 
peripherals for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information and 
consultancy services relating to all the 
aforementioned; all included in class 38.

שירותי טלקומיניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון נייד, 
פקסימילה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, הסטת 
שיחה, משיבון, מוקד טלפוני ושירותי דואר אלקטרוני; שידור, 
שילוח וקיבול של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע; שירותי 
שילוח הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים 
לטלקומוניקציה; שירותי החלפת מידע; העברת מידע על ידי 
טלקומיניקציה; שירותי תקשורת לווינית; שירותי שידור או 
תמסורת של תוכניות רדיו או טלוויזיה ושל תוכניות סרטים, 

קניות טלפוניות וקניות מקוונות; שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט 
וצפייה במידע; שידור ושילוח של תוכן מולטימדיה של רשתות 
תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות וידאו; שירותי ועידות 
וידאו; שירותי וידאו טלפון; טלקומיניקציה של מידע (כולל דפי 
רשת), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; אספקת גישת משתמש 
לאינטרנט; אספקת שירותי פס-רחב סלולארי; אספקת חיבור או 
קשרי טלקומיניקציה לאינטרנט או למאגרי מידע; אספקת גישת 
משתמש לאינטרנט (ספקי שירות); אספקה והפעלה של ועידות 

אלקטרוניות, קבוצות דיון וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי 
 MP3 מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; מתן גישה לאתרי

באינטרנט; העברה של מוזיקה דיגיטלית דרך טלקומינקציה; 
מתן גישה לתשתיות טלקומינקציה בעבור מפעילים אחרים; 

הפעלה ואספקה של מנועי חיפוש; שירותי גישה 
טלקומוניקטיביים; שידור בעזרת סיוע מחשב של הודעות 

ודמויות; תקשורת דרך מחשב; שירותי סוכנות חדשות; שידור 
של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים; העסקה, שכירה ומכירה 

של התקנים, כלים, התקנות, רכיבים וציוד נלווה לשימוש 
באספקה של השירותים הנזכרים לעיל; שירותי מידע וייעוץ לכל 
הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.                                   
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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

ט"ו כסלו תשע"ג - 929/11/2012



Trade Mark No. 233619 מספר סימן

Application Date 02/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055372 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 30201003661 גרמניה מספר: 30201003661

Dated 22/07/2010 (Section 16) מיום 22/07/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Marco Seitz

Address: Briver Allee 8, 91207 Lauf, Germany

Identification No.: 71382

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: 7 סוג: 7

Sewing machines and parts thereof; children's 
sewing machines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/03/2010, No. 30 2010 003 661.3/07 גרמניה, 08/03/2010, מספר 661.3/07 003 2010 30

Class: 7 סוג: 7

ט"ו כסלו תשע"ג - 1029/11/2012



Trade Mark No. 234042 מספר סימן

Application Date 08/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0849179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Invicta Watch Company of America, Inc.

Address: 3069 Taft Street, Hollywood, Florida 33021, 
U.S.A.

Identification No.: 71474

(Florida, United States 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: 14 סוג: 14

Watches, chronometers, chronographs, clocks, watch 
bands, watch cases, and watch chains.

ט"ו כסלו תשע"ג - 1129/11/2012



פרחי גורדון 
Trade Mark No. 234056 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gordon flowers Ltd. שם: פרחי גורדון בע"מ

Address: 100 Ben Yehuda, Tel Aviv, Israel כתובת : בן יהודה 100, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513010900מספר זיהוי: 513010900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Melnik, Adv.

Address: 18 Hachashmal St., Tel Aviv, Israel

שם: דוד מלניק, עו"ד

כתובת : רח' החשמל 18, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural, seeds, natural plants and 
flowers; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, זרעים, שתילים ופרחים חיים; הנכללים 
כולם בסוג 31.                                         

ט"ו כסלו תשע"ג - 1229/11/2012



Trade Mark No. 234092 מספר סימן

Application Date 30/11/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shlomit Haim - Shany  שם: שלומית חיים - שני

Address: Golomb 21 St., Haifa, Israel כתובת : רח' גולומב 21, חיפה, ישראל

Identification No.: 024435067מספר זיהוי: 024435067

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Instant hair design salons, quick make up and quick 
nail polish; manicure and pedicure services, nail 
polish; all included in class 44.

רשת סלונים לעיצוב מהיר של השיער, איפור מהיר ומריחת לק 
מהירה; שירותי מניקור פדיקור, מריחת לק; הנכללים כולם בסוג 

                                           .44

ט"ו כסלו תשע"ג - 1329/11/2012



BOING

Trade Mark No. 234334 מספר סימן

Application Date 16/12/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing telecommunications access to an 
integrated digital platform in the nature of a secure 
broadband computer network for the production, 
distribution, transfer, and manipulation of motion 
picture, television, and other media content; on-air 
communication services; online services; 
telecommunication services, in particular 
broadcasting and transmission of radio and television 
programs, of sound and images and information, also 
via wire, cable, satellite, radio, global or other 
computer network and similar technical equipment; 
telecommunications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
electronic mail services, providing user access to the 
internet (service providers); providing 
telecommunications connections to the internet or 
databases; telecommunication gateway services; 
online retail services (e-commerce); collection and 
supply of news, messages and information, agency 
for press and non-commercial information; all the 
aforementioned services are only in connection with 
television programming for children; all included in 
class 38.

אספקת גישת תקשורות רחק לפלטפורמה דיגיטלית מסוג של 
רשת מחשב בפס-רחב מאובטח להפקה, הפצה, העברה 

ומניפולציה של תכנים של סרטי קולנוע, טלוויזיה ומדיה אחרת; 
שירותי תקשורת משודרת; שירותים מקוונים; שירותי תקשורת 
רחק, במיוחד שידור והעברה של תכניות רדיו וטלויזיה, של 
צליל ודמויות ומידע, גם דרך חוטים, כבלים, לווין, רדיו, רשת 
מחשבים גלובלית או אחרת וציוד טכני דומה; תקשורות רחק 
של מידע (כולל דפי אינטרנט), תכניות מחשב וכל נתון אחר; 
שירותי דואר אלקטרוני, אספקת גישת משתמש לאינטרנט 
(ספקי שירות); אספקת חיבורי תקשורות רחק לאינטרנט או 

לבסיסי נתונים; שירותי שער תקשורת רחק; שירותים 
קמעונאיים מקוונים (מסחר אלקטרוני); איסוף ואספקת חדשות, 

הודעות ומידע, סוכנות למידע עיתונאי ולא מסחרי; כל 
השירותים האמורים לעיל ביחס לתוכניות טלוויזיה לילדים 

בלבד; הנכללים כולם בסוג 38.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; sporting and cultural 
activities; provision of television, broadband, wireless 
and online entertainment information services; 
provision of television, broadband, wireless and 
online computer games; provision of television, 
broadband, wireless and online entertainment 
multimedia programs; production, distribution, 
projecting and rental of television programs, videos, 
motion picture films, pre-recorded audio and video 
tapes, cassettes, discs, records, cds, dvds and all 
other types of carriers; production and arrangement 
of radio and television programs; information relating 
to entertainment or education provided via television, 
broadband, wireless and online; providing television, 
broadband, wireless and online electronic 
publications (not downloadable); providing an online 
website of entertainment news and information, 
products, multimedia programs and reference 
materials; all the aforementioned services are only in 
connection with television programming for children; 
all included in class 41.

חינוך; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; אספקת שירותי מידע 
של בידור בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקה 
של משחקי מחשב בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; 
אספקה של תוכניות בידור מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, 
באופן אלחוטי ומקוון; הפקה, הפצה, הקרנה והשכרה של 
תוכניות טלוויזיה, וידאו, סרטי קולנוע, קלטות אודיו ווידאו 

מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים, תקליטים, cds, dvds וכל 
סוג אחר של נשאים; הפקה והסדרת תוכניות רדיו וטלוויזיה; 
מידע הקשור בבידור או חינוך המסופקים באמצעות טלוויזיה, 
בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים (לא ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב, באופן 

אלחוטי ומקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע, מוצרים, 
תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון של בידור; כל השירותים 

האמורים לעיל ביחס לתוכניות טלוויזיה לילדים בלבד; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 1429/11/2012



 Owners

Name: Turner Broadcasting System Europe Limited

Address: Turner House, 16 Great Marlborough St., 
London W1F 7HS, United Kingdom

Identification No.: 801746

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 כסלו תשע"ג - 1529/11/2012



Trade Mark No. 234559 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LG Corp.

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

Identification No.: 71378

(Republic of Korea Incorporated Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone sets; portable communications apparatus; 
mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
television receivers; television remote controllers; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets 
for mobile phones; portable chargers for electric 
batteries; digital versatile disc [DVD] players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; digital versatile disc [DVD] 
players for home theaters; speakers for home 
theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; audio 
receivers; on board units and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway;  closed-circuit 
television [CCTV] cameras; network monitoring 
cameras namely for surveillance.

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

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

Republic of Korea, 18/05/2010, No. 4020100026308 דרום קוריאה, 18/05/2010, מספר 4020100026308

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 1629/11/2012



Trade Mark No. 234708 מספר סימן

Application Date 03/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060769 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3,710249 ארה"ב מספר: 3,710249

Dated 10/11/2009 (Section 16) מיום 10/11/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Cancer Society

Address: National Home Office,,250 Williams Street, 
Atlanta GA 303031002, U.S.A.

Identification No.: 71666

(New York, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting public awareness of cancer research, 
education, advocacy, prevention, detection, 
treatment, and patient and family services.

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services to support cancer 
research, education, advocacy, prevention, detection, 
treatment, and patient and family services.

ט"ו כסלו תשע"ג - 1729/11/2012



Trade Mark No. 234738 מספר סימן

Application Date 14/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1023893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMAILVISION

Address: 42-46 rue Mederic, F-92110 CLICHY, France

Identification No.: 71411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Data processing and management in relation to 
electronic mail marketing; advertising using electronic 
mail; compiling data and information in relation to 
electronic mail marketing; managing, indexing and 
electronic distribution of information material; creating 
indexes of information, web sites and other 
information sources; business advertising and 
management.

ט"ו כסלו תשע"ג - 1829/11/2012



Trade Mark No. 234806 מספר סימן

Application Date 30/12/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Adam Nahoum  שם: אדם נחום

Address: 22 Reuven st, Jerusalem, Israel כתובת : רח' ראובן 22, ירושלים, ישראל

Identification No.: 323455030מספר זיהוי: 323455030

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Betty Nulman, Adv.

Address: 8 Ben Maimon Blvd., P.O.B. 4406, Jerusalem, 
95146, Israel

שם: בטי נולמן, עו"ד

כתובת : שדרות בן מימון 8, ת.ד. 44066, ירושלים, 95146, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

General Dental Care; Orthodontics; Periodontics; 
Endodontics; Paediodontics; Oral Surgery; 
Prosthodontics; all included in class 44.

טיפולי שיניים כלליים, אורתודונטיה, פריודונטיה, אנדודונטיה, 
פידודונתיה, כירורגיה פה ולסת, שיקום הפה; הנכללים כולם 

בסוג 44.                       

ט"ו כסלו תשע"ג - 1929/11/2012



Trade Mark No. 234869 מספר סימן

Application Date 11/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LILI DIAMONDS שם: יהלומי לילי

Address: 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 1, רמת גן, ישראל

Identification No.: 540159589מספר זיהוי: 540159589

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: 14 סוג: 14

Precious stones, in particular cut diamonds; all 
included in class 14.

אבנים יקרות, במיוחד יהלומים מלוטשים; הנכללים כולם בסוג 
                         .14

ט"ו כסלו תשע"ג - 2029/11/2012



ביי2
Trade Mark No. 235462 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netex New Media Ltd. שם: נטקס ניו מדיה בע"מ

Address: 4 Hacharash Street, P.O.B. 7343, Hod-
HaSharon, 45240, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 7343, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 514120237מספר זיהוי: 514120237

חברה פרטית

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

Promoting the goods and services of others by 
providing a website and content for distribution via 
computer networks and mobile devices, featuring 
coupons, vouchers, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; online 
sales services in the field of e-commerce; group 
buying services; all included in class 35.

קידום סחורות ושירותים של אחרים על ידי אספקת אתר 
אינטרנט ותוכן להפצה באמצעות רשת מחשבים ומכשירים 
ניידים, אשר מציעים קופונים, שוברים, הנחות, מידע בדבר 
השוואת מחירים, סקירות מוצר, קישורים לאתרי אינטרנט 
קמעונאים של אחרים, ומידע בדבר הנחות; שירותי מכירות 
מקוונים בתחום מסחר אלקטרוני; שירותי מכירות חברתיות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 2129/11/2012



BUY2

Trade Mark No. 235463 מספר סימן

Application Date 01/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netex New Media Ltd. שם: נטקס ניו מדיה בע"מ

Address: 4 Hacharash Street, P.O.B. 7343, Hod-
HaSharon, 45240, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 7343, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 514120237מספר זיהוי: 514120237

חברה פרטית

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

Promoting the goods and services of others by 
providing a website and content for distribution via 
computer networks and mobile devices, featuring 
coupons, vouchers, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; online 
sales services in the field of e-commerce; group 
buying services; all included in class 35.

קידום סחורות ושירותים של אחרים על ידי אספקת אתר 
אינטרנט ותוכן להפצה באמצעות רשת מחשבים ומכשירים 
ניידים, אשר מציעים קופונים, שוברים, הנחות, מידע בדבר 
השוואת מחירים, סקירות מוצר, קישורים לאתרי אינטרנט 
קמעונאים של אחרים, ומידע בדבר הנחות; שירותי מכירות 
מקוונים בתחום מסחר אלקטרוני; שירותי מכירות חברתיות; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 2229/11/2012



Trade Mark No. 235530 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netex New Media Ltd. שם: נטקס ניו מדיה בע"מ

Address: 4 Hacharash Street, P.O.B. 7343, Hod-
HaSharon, 45240, Israel

כתובת : רחוב החרש 4, ת.ד. 7343, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 514120237מספר זיהוי: 514120237

חברה פרטית

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

Promoting the goods and services of others by 
providing a website and content for distribution via 
computer networks and mobile devices, featuring 
coupons, vouchers, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; online 
sales services in the field of e-commerce; group 
buying services; all included in class 35

קידום סחורות ושירותים של אחרים על ידי אספקת אתר 
אינטרנט ותוכן להפצה באמצעות רשת מחשבים ומכשירים 
ניידים, אשר מציעים קופונים, שוברים, הנחות, מידע בדבר 
השוואת מחירים, סקירות מוצר, קישורים לאתרי אינטרנט 
קמעונאים של אחרים, ומידע בדבר הנחות; שירותי מכירות 
מקוונות בתחום מסחר אלקטרוני; שירותי מכירות חברתיות; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     

                                                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 2329/11/2012



Ackermann

Trade Mark No. 235670 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns, twisted yarns, monofilaments, namely, fully 
synthetic threads consisting of a single fiber, for 
textile purposes; threads spun and non spun, all of 
the above goods of natural and synthetic materials 
for textile purposes; all included in class 23.

חוטים, חוטים מפותלים, סיבים סינתטיים בודדים, דהיינו, 
חוטים סינתטיים לחלוטין המורכב מסיבים בודדים, למטרות 
טקסטיל; סיבים ארוגים וסיבים שאינם ארוגים, כל הטובין 

הנזכרים לעיל העשוים מחומרים טבעיים וסינתטיים למטרות 
טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 23.                               

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

טקסטיל ומוצרי טקסטיל, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיוסיים 
למיטה ולשולחן; הנכללים כולם בסוג 24.                           

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
all included in class 26.

תחרה ורקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים, ווים ולולאות, סיכות 
ומחטים; פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.             

                                        

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

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

Russian Federation, 20/08/2010, No. 2010726910 רוסיה, 20/08/2010, מספר 2010726910

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Russian Federation, 30/08/2010, No. 2010727795 רוסיה, 30/08/2010, מספר 2010727795

Class: 23 סוג: 23

Russian Federation, 29/09/2010, No. 2010731187 רוסיה, 29/09/2010, מספר 2010731187

Class: 26 סוג: 26

ט"ו כסלו תשע"ג - 2429/11/2012



 Owners

Name: Marco Seitz

Address: Briver Allee 8, 91207 Lauf an der Pegnitz, 
Germany

Identification No.: 800632

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 2529/11/2012



Trade Mark No. 235679 מספר סימן

Application Date 07/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064063 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 10/3747278 צרפת מספר: 10/3747278

Dated 18/06/2010 (Section 16) מיום 18/06/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric motors, motor reducers for operating blinds, 
screens, curtains, shutters, windows, ventilation 
hatches, locks, doors, garage doors, gates, barriers 
and grills.

Class: 9 סוג: 9

Electric or electronic apparatus and instruments for 
the control and remote control of operating motors for 
blinds, screens, curtains, shutters, windows, 
ventilation hatches, locks, doors, garage doors, 
gates, barriers and grills; electric or electronic 
apparatus and instruments for the control and remote 
control of lighting apparatus; electric and electronic 
monitoring and alarm apparatus and instruments and 
their control devices for protecting property and 
buildings.

Class: 37 סוג: 37

Installation, servicing and maintenance services for 
building systems, such as electric or electronic 
apparatus and instruments for the control and remote 
control of operating motors for blinds, screens, 
curtains, shutters, windows, ventilation hatches, 
locks, doors, garage doors, gates, barriers and grills, 
electric or electronic apparatus and instruments for 
the control and remote control of lighting apparatus, 
heating, air-conditioning and swimming-pool 
automation apparatus, electric and electronic 
monitoring and alarm apparatus and instruments and 
their control devices for protecting property and 
buildings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/06/2010, No. 10 3 747 278 צרפת, 18/06/2010, מספר 278 747 3 10

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

ט"ו כסלו תשע"ג - 2629/11/2012



 Owners

Name: SOMFY SAS

Address: 50 avenue du Nouveau Monde, F-74300 
CLUSES, France

Identification No.: 71860

(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

ט"ו כסלו תשע"ג - 2729/11/2012



Trade Mark No. 235694 מספר סימן

Application Date 18/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Still GmbH

Address: Berzeliusstr.10, 22113 Hamburg, Germany

Identification No.: 71871

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Industrial trucks; fork lift trucks; reach trucks; rack 
stackers; four-wheeled trucks; skidders; pallet trucks; 
commissioners.

Class: 36 סוג: 36

Financial services for industrial trucks; leasing of 
industrial trucks; insurance services for industrial 
trucks.

Class: 39 סוג: 39

Rental of industrial trucks.

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

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

European Community Trade Mark, 26/05/2010, No. 
009132325

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/05/2010, מספר 
009132325

Class: 12 סוג: 12

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

ט"ו כסלו תשע"ג - 2829/11/2012



Trade Mark No. 235800 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bibhas yosef  שם: ביבס יוסף

Address: Hartov a' st, bet shemesh, 99585, industrial 
area, Israel

כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה, 
ישראל

Identification No.: 055042857מספר זיהוי: 055042857

Name: Daniel ohev zion  שם: דניאל אוהב ציון

Address: Hartov a' st, bet shemesh, industrial ares, Israel כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל

Identification No.: 014075980מספר זיהוי: 014075980

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah-Pituah, 46140, 
Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

 B כתובת : משכית 6, ת.ד. 4070, הרצליה פיתוח, 46140, בניין
קומה 4, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling services, chain of stores, shopping center, 
retail of electrical products and appliances, bath and 
sanitary products, textiles goods, furniture, 
housewares, tools, and products and accessories to 
home, garden and car fittings; all included in class 
35.

שירותי מכירה, רשת חנויות, מרכז קניות, של מוצרי ואביזרי 
חשמל ואלקטרוניקה, מוצרי אמבטיה וסניטריה, מוצרי טקסטיל, 
ריהוט, כלי בית, כלי עבודה ומוצרים ואביזרים שונים לבית, 

לגינה ולרכב; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                                                                                    

    

ט"ו כסלו תשע"ג - 2929/11/2012



Trade Mark No. 235802 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bibhas yosef  שם: ביבס יוסף

Address:  ,רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה
ישראל

כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה, 
ישראל

Identification No.: 055042857מספר זיהוי: 055042857

Name: Daniel ohev zion  שם: דניאל אוהב ציון

Address: רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל

Identification No.: 014075980מספר זיהוי: 014075980

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah-Pituah, 46140, 
Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

 B כתובת : משכית 6, ת.ד. 4070, הרצליה פיתוח, 46140, בניין
קומה 4, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling services, chain of stores, shopping center, 
retail of electrical products and appliances, bath and 
sanitary products, textiles goods, furniture, 
housewares, tools, and products and accessories to 
home, garden and car fittings; all included in class 
35.

שירותי מכירה, רשת חנויות, מרכז קניות, של מוצרי ואביזרי 
חשמל ואלקטרוניקה, מוצרי אמבטיה וסניטריה, מוצרי טקסטיל, 
ריהוט, כלי בית, כלי עבודה ומוצרים ואביזרים שונים לבית, 

לגינה ולרכב; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                                                                                    

    

ט"ו כסלו תשע"ג - 3029/11/2012



Trade Mark No. 235803 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bibhas yosef  שם: ביבס יוסף

Address:  ,רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה
ישראל

כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה, 
ישראל

Identification No.: 055042857מספר זיהוי: 055042857

Name: Daniel ohev zion  שם: דניאל אוהב ציון

Address: רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל

Identification No.: 014075980מספר זיהוי: 014075980

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah-Pituah, 46140, 
Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

 B כתובת : משכית 6, ת.ד. 4070, הרצליה פיתוח, 46140, בניין
קומה 4, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling services, chain of stores, shopping center, 
retail of electrical products and appliances, bath and 
sanitary products, textiles goods, furniture, 
housewares, tools, and products and accessories to 
home, garden and car fittings; all included in class 
35.

שירותי מכירה, רשת חנויות, מרכז קניות, של מוצרי ואביזרי 
חשמל ואלקטרוניקה, מוצרי אמבטיה וסניטריה, מוצרי טקסטיל, 
ריהוט, כלי בית, כלי עבודה ומוצרים ואביזרים שונים לבית, 

לגינה ולרכב; הנכללים כולם בסוג 35..                                 
                                                                                    

    

ט"ו כסלו תשע"ג - 3129/11/2012



שפיץ 
Trade Mark No. 235804 מספר סימן

Application Date 10/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bibhas yosef  שם: ביבס יוסף

Address:  ,רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה
ישראל

כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, 99585, אזור התעשייה, 
ישראל

Identification No.: 055042857מספר זיהוי: 055042857

Name: Daniel ohev zion  שם: דניאל אוהב ציון

Address: רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל כתובת : רח' הרטוב א', בית שמש, אזור התעשייה, ישראל

Identification No.: 014075980מספר זיהוי: 014075980

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah-Pituah, 46140, 
Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

 B כתובת : משכית 6, ת.ד. 4070, הרצליה פיתוח, 46140, בניין
קומה 4, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Selling services, chain of stores, shopping center, 
retail of electrical products and appliances, bath and 
sanitary products, textiles goods, furniture, 
housewares, tools, and products and accessories to 
home, garden and car fittings; all included in class 
35.

שירותי מכירה, רשת חנויות, מרכז קניות, של מוצרי ואביזרי 
חשמל ואלקטרוניקה, מוצרי אמבטיה וסניטריה, מוצרי טקסטיל, 
ריהוט, כלי בית, כלי עבודה ומוצרים ואביזרים שונים לבית, 

לגינה ולרכב; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                                                                                    

    

ט"ו כסלו תשע"ג - 3229/11/2012



Trade Mark No. 235871 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065076 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD, CD- ROM or videotapes containing cartoons. 

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter, namely, books, playing cards, note books, 
news paper and magazines, comics, stationery; 
adhesive for stationery; plastic materials for 
packaging (not included in other classes) . 

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, toy figurines and toy 
charactes, stuffed toys, animal and figures, action 
figures, toy models, board games, video games.

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate products, namely, chocolate 
candies, chocolate eggs, chocolate bars.

Class: 35 סוג: 35

Advertising via press, tv, web and radio.

Class: 38 סוג: 38

Internet related telecommunication, including 
communication and data interchange services for the 
purposes of e- commerce; electronic transmission 
services of data, images and documents via 
computer networks; delivery of messages by 
electronic transmission.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services provided via the internet, 
namely, provision of an interactive entertainment 
website, provision of on line non- downloadable video 
games via a web site.

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

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 3329/11/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, white 
and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA

Address: Findel Business Center,,Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 FINDEL, Luxembourg

Identification No.: 71917

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Benelux, 01/07/2010, No. 1205847 בנלוקס, 01/07/2010, מספר 1205847

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 3429/11/2012



Trade Mark No. 235880 מספר סימן

Application Date 20/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065321 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2854348 ארה"ב מספר: 2854348

Dated 15/06/2004 (Section 16) מיום 15/06/2004 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Meso Scale Diagnostics, LLC.

Address: 9238 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877, 
U.S.A.

Identification No.: 71478

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Disposable substrates for research and laboratory 
use having biological material patterned thereon for 
simultaneous analysis of samples; well plates for 
research and laboratory use comprising disposable 
substrates having biological material patterned 
thereon for simultaneous analysis of samples.

Class: 5 סוג: 5

Disposable substrates for medical diagnosis 
purposes having biological material patterned 
thereon for simultaneous analysis of samples; well 
plates for medical diagnostic purposes comprising 
disposable substrates having biological material 
patterned thereon for simultaneous analysis of 
samples.

ט"ו כסלו תשע"ג - 3529/11/2012



FORANE

Trade Mark No. 236096 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 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

Pharmaceutical preparations, namely, anesthetics. תכשירי רוקחות, כלומר חומרי הרדמה.                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 3629/11/2012



Trade Mark No. 236134 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yuval Ben Dor  שם: יובל בן דור

Address: Meshek 42, Moshav Herev Le'et, 38860, Israel כתובת : רח' משק 42, חרב לאת, 38860, ישראל

Identification No.: 057320798מספר זיהוי: 057320798

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed material; educational materials and activity 
booklets.

דברי דפוס; חומרי לימוד והוראה וחוברות עבודה.                   
                  

Class: 28 סוג: 28

Toys and Games in the educational fun field; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים בתחום ההנאה החינוכית; הנכללים כולם 
בסוג 28.                       

ט"ו כסלו תשע"ג - 3729/11/2012



Trade Mark No. 236376 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orot Haamakim Marketing and Importing 
Company for Electrical Materials Ltd.

שם: אורות העמקים חברה לשיווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ

Address: P.O.B. 1008, Ararah, 30025, Israel כתובת : ת.ד. 1008, ערערה, 30025, ישראל

Identification No.: 512764945מספר זיהוי: 512764945

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric wires and cables, domestic and industrial 
switches and outlets, infrastructure for electrical 
power, automatic and semi automatic electrical 
conduits and plugs, single and three phase switches 
and household appliances namely, televisions; all 
included in class 9.

חוטים וכבלים חשמליים, מפסקים ושקעים ביתיים ותעשייתיים, 
תשתיות חשמל לעבודות חשמל, תעלות חשמל חצי אוטומטיות 
ופחתים, מתגים חד פאזים ותלת פאזים ומוצרי חשמל ביתיים; 
דהיינו, טלוויזיות; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                                    

                                

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes including various lamps, lighting fixtures 
and water heaters.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, 
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות לרבות נורות 
למיניהן, גופי תאורה ומחממי מים; הנכללים כולם בסוג 11.       

                      

Class: 35 סוג: 35

Marketing of electrical equipment and lighting, lamps 
of various kinds, light fixtures (interior and exterior), 
wires and cables, domestic and industrial series 
switching, domestic and industrial swithces and 
outlets, electricity infrastructure, counters, electricity 
boards equipment, electric plumbing products, 
electrical control sawitches, electrical conduits; all 
included in class 35.

שיווק ציוד חשמלי ותאורה, נורות למיניהן, גופי תאורה (פנים 
וחוץ), חוטים וכבלים חשמליים, סדרות מיתוג ביתיות 

ותעשייתיות, מפסקים ושקעים ביתיים ותעשייתיים, תשתיות 
חשמל, מונים, ציוד ללוחות החשמל, מוצרי אינסטלציה 

חשמלית, מתגים בקרת חשמל, תעלות חשמל; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

              

ט"ו כסלו תשע"ג - 3829/11/2012



SUCCESS MASTER 

Trade Mark No. 236381 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yonit Sheintal  שם: יונית שינטל

Address: Rimalt 12/60 st, Ramat Gan, 52281, Israel כתובת : רח' רימלט 12/60, רמת גן, 52281, ישראל

Identification No.: 057688673מספר זיהוי: 057688673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון, עו"ד

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Counseling, lectures and workshops in the field of 
brain exercises, reconnective frequencies and 
systemic constellations.

יעוץ, הרצאות וסדנאות בנושא תרגילי מוח, תדרי התחברות 
מחדש וקונסטלציות מערכתיות.

                                                                               

ט"ו כסלו תשע"ג - 3929/11/2012



PROSURVA

Trade Mark No. 236527 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceuticals reparations for the treatment 
of anti- viral diseases, anti- immune and inflammatory 
diseases, cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
gastro- intestinal diseases, hemostatic agents, 
infectious- related diseases, metabolic diseases, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases and 
respiratory diseases;  all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם לטיפול במחלות אנטי ויראליות, 
מחלות דלקתיות ואוטו- אימוניות, מחלות קרדיו-וסקולריות, 
מחלות של מערכת העעצבים המרכזית, כאב, הפרעות 

דרמטולוגיות, מחלות של מערכת העיכול, גורמי קרישה, מחלות 
הקשורות לזיהום, מחלות מטבוליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות אופטימיות ומחלות של מערכת הנשימה; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           

                                                                              

ט"ו כסלו תשע"ג - 4029/11/2012



SCALENE

Trade Mark No. 236580 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software for cloud  
computing; all included in Class 9.

חמרת מחשב; תכנת מחשב למחשוב בענן; הכל כלול בסוג 9.   
                                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer hardware and software consulting and 
computing services, namely, acting as a consultant 
or service provider in the field of cloud computing; all 
included in Class 42.

שירותי ייעוץ לחומרה ותוכנת מחשב ושירותי מיחשוב, דהיינו, 
תפקוד כיועץ או מספק שירות בתחום מחשוב בענן; כלול בסוג 
                                                                               .42

                                              

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

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

U.S.A., 22/03/2011, No. 85/273325 ארה"ב, 22/03/2011, מספר 85/273325

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 4129/11/2012



Trade Mark No. 236648 מספר סימן

Application Date 16/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Perla Ben Simon  שם: פרלה בן סימון

Address: רח' האדמונית 10א', נתניה, ישראל כתובת : רח' האדמונית 10א', נתניה, ישראל

Identification No.: 015104045מספר זיהוי: 015104045

Name: Vidal Ben Simon  שם: וידל בן סימון

Address: רח' האדמונית 10א, נתניה, ישראל כתובת : רח' האדמונית 10א, נתניה, ישראל

Identification No.: 069617181מספר זיהוי: 069617181

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Thermoplastic super polyamide compound material 
for semi-flexible dentures and appliances 
manuffactured by injection molding systems; all 
included in class 5.

תרכובת פולימידית טרמופלסטית משופרת ליצור תותבות 
אסתטיות ואביזרים עם דרגת גמישות מתונה בשיטת ההזרקת 
פלסטיק בלחץ; הנכללים כולם בסוג 5.                                 

                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 4229/11/2012



SHELLAC 

Trade Mark No. 236667 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word SHELLAC.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.SHELLAC במהלך הרגיל של המסחר במילה

 Owners

Name: Creative Nail Design, Inc 

Address: 1125 Joshua Way, Vista, CA, 92083, U.S.A.

Identification No.: 71353

(California 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: 3 סוג: 3

Nail care preparations; included in class 3. תכשירים לטיפוח הציפורניים; הנכללים בסוג 3.     

Class: 11 סוג: 11

Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; all 
included in class 11

מנורות הקרנה אולטרה-סגולות, לא למטרות רפואיות; הנכללים 
כולם בסוג 11             

ט"ו כסלו תשע"ג - 4329/11/2012



LADY ANION 

Trade Mark No. 236730 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aram For Medical Supplies Company 

Address: University St, AIBurj Complex, Amman, Jordan

Identification No.: 72162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Abadi, Evron, Presenti & Co. Adv.  

Address: 14 Abba Hillel Rd., Beit Oz, Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, פרזנטי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary towels; panty liners; tampons and sanitary 
pads ; all included in class 5.   

מגבונים סניטריים; מגן תחתון; טמפונים ותחבושות סניטריות ( 
פדים); הנכללים כולם בסוג 5.

ט"ו כסלו תשע"ג - 4429/11/2012



Trade Mark No. 236788 מספר סימן

Application Date 25/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070133 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.P.A.

Address: Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE, Italy

Identification No.: 72195

(Italy 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: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Italy, 17/01/2011, No. TO2011C000127 TO2011C000127 איטליה, 17/01/2011, מספר

Class: 14 סוג: 14

ט"ו כסלו תשע"ג - 4529/11/2012



WINK

Trade Mark No. 236861 מספר סימן

Application Date 05/04/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic wallets; computer software for electronic 
wallet services; electronic data storage and 
transmission software;  computer software for 
payment processing; computer software for enabling 
transfer of funds and purchase of products and 
services offered by others; computer software for 
electronic debit and credit transactions; computer 
software for transaction authentication and 
verification; computer software for financial fraud 
detection and protection; computer software for 
verifying authenticity of credit cards, debit cards, 
payment cards, prepaid cards and smart cards; 
computer software for secure payment transactions; 
computer software for clearing and reconciling 
financial transactions; computer software for 
electronic check-out services at point of sale; 
computer software for electronic funds transfer; 
computer software relating to credit cards, debit 
cards, payment cards, prepaid cards and smart 
cards; credit cards, debit cards, payment cards, 
prepaid cards and smart cards; all included in class 9

ארנקים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשירותי ארנקים 
אלקטרוניים; תוכנה לאחסון ולהעברת נתונים; אמצעי תקשורת 
אלקטרוני לאחסון נתונים; התקנים לאחסון נתונים; תוכנת 

מחשב לעיבוד תשלום; תוכנת מחשב המאפשר העברת כספים 
ורכישת מוצרים ושירותים המוצעים על ידי אחרים; תוכנת 
מחשב לעסקאות חיוב ואשראי אלקטרוניות; תוכנת מחשב 

לאימות ווידוא עסקה; תוכנת מחשב לאיתור והגנה נגד הונאה 
פיננסית; תוכנת מחשב לאימות אמינות של כרטיסי אשראי, 

כרטיסי חיוב, כרטיסי תשלום, כרטיסי תשלום מראש וכרטיסים 
חכמים; תוכנת מחשב לאבטחת העברת תשלום; תוכנת מחשב 
לסליקה ויישוב עסקאות פיננסיות ; תוכנת מחשב לשירותי 
הסדרת תשלום אלקטרוני בנקודות מכירה; תוכנת מחשב 
להעברה אלקטרונית של כספים; תוכנת מחשב הקשורה 

לכרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסי תשלום, כרטיס תשלום 
מראש וכרטיסים חכמים, הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Business services in connection with electronic data 
storage and processing services; data analysis 
services; organization, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes; online advertising; all 
included in class 35.

שירותים עסקיים הקשורים לאחסון ועיבוד אלקטרונים של 
נתונים; שירותי ניתוח נתונים; ארגון, הפעלה ופיקוח על תרשימי 
נאמנות ותמריץ; פרסום מקוון; הנכללים כולם בסוג 35.           
                                                                                    

                                                

Class: 36 סוג: 36

Electronic wallet services; payment processing 
services; enabling transfer of funds and purchase of 
products and services offered by others, all via a 
global computer network or electronic communication 
network; electronic debit and credit transactions; 
transaction authentication and verification services; 
financial services in relation to online payments for 
the purposes fraud detection and protection; 
providing secure payment transaction services via a 
global computer network or electronic communication 
network or mobile device; clearing and reconciling 
financial transaction via a global computer network or 
electronic communication network; electronic funds 
transfer; credit card, debit card, payment card, 
prepaid card and smart card services; banking and 
financial services via a global computer network or 
electronic communication network; dissemination of 
financial information via a global computer network or 
electronic communication network; financial services; 
banking services; financial data services; financial 
analysis; all included in class 36.

שירותי ארנק אלקטרוניים; שירותי עיבוד תשלום; אפשור 
העברת כספים ורכישת מוצרים ושירותים המוצעים ע"י 

האחרים, כולם באמצעות רשת מחשבים גלובלית או רשת 
תקשורת אלקטרונית; פעולות אשראי וחיוב אלקטרוניות; 
שירותי אימות ווידוא עסקה; שירותים פיננסיים בהקשר 

לתשלומים באמצעות הרשת במטרה לאתר הונאה ולהגן כנגד 
הונאה; אספקת שירותי אבטחה לפעולות תשלום באמצעות 
רשת מחשבים גלובלית או רשת אלקטרונית או התקן נייד; 

סליקת עסקאות פיננסיות באמצעות רשת מחשבים גלובלית או 
רשת תקשורת אלקטרונית; העברת כספים אלקטרונית; 

שירותים לכרטיס אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס תשלום, כרטיס 
ששולם מראש וכרטיס חכם; שירותים בנקאיים ופיננסיים 
באמצעות רשת מחשבים גלובלית או רשת תקשורת 

אלקטרונית; הפצת מידע פיננסי באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית או רשת תקשורת אלקטרונית; שירותים פיננסיים; 

שירותים בנקאיים; שירותי מידע פיננסי; ניתוח פיננסי; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 4629/11/2012



 Owners

Name: Visa Europe Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 69867

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 data transmission; internet portal services; 
providing access to computer networks; all included 
in class 38

העברת נתונים  אלקטרונית; שירותי פורטל אינטרנט; אספקת 
גישה לרשתות מחשבים הנכללים; כולם בסוג 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)

United Kingdom, 14/10/2010, No. 2561410 ממלכה מאוחדת, 14/10/2010, מספר 2561410

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

ט"ו כסלו תשע"ג - 4729/11/2012



V.I.P fashion

V.I.P אופנת
Trade Mark No. 236887 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Saidian Yosi שם: סעידיאן יוסי

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

Identification No.: 012149886מספר זיהוי: 012149886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, fashion articles, articles of clothing, 
underwear, coats and jackets; headgear, hats, 
scarfs, socks; all included in class 25

דברי הלבשה, פריטי אופנה, בגדים, הלבשה תחתונה, מעילים; 
כיסויי ראש, כובעים, צעיפים, גרביים; הנכללים כולם בסוג 25   

                                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 4829/11/2012



Trade Mark No. 236953 מספר סימן

Application Date 08/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1028905 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71429

(Benelux Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Control apparatus and computer-software programs 
for lighting systems, not included in other classes; 
electronic chokes (ballasts) for lighting purposes; 
light-emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener 
diodes.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps, lighting fixtures and lighting 
installations; lighting fixtures and lighting installations 
fitted with light emitting diodes (LEDs); parts of the 
aforesaid goods.

ט"ו כסלו תשע"ג - 4929/11/2012



BABY GUARD

בייבי גארד
Trade Mark No. 237033 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aminach Bedding & Furniture Manufacturers 
Ltd.

שם: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ

Address: Nir Tzvi, POB 215, Ramle, 72101, Israel כתובת : ניר צבי, ת.ד. 215, רמלה, 72101, ישראל

Identification No.: 510550734מספר זיהוי: 510550734

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, pillows and furniture, particularly for 
babies; all included in Class 20.

מזרונים, כריות וריהוט, במיוחד לתינוקות; הכל כלול בסוג 20.   
                                                      

ט"ו כסלו תשע"ג - 5029/11/2012



שחף מחשבים
Trade Mark No. 237102 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: S.H.F. COMPUTERS SOFTWARE SERVICES 
(1980) LTD

שם: שחף מחשבים שרותי תוכנה (1980) בע"מ

Address: כתובת : ת.ד. 456, נשר, 36603, ישראל

Identification No.: 510848534מספר זיהוי: 510848534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neil Horwitz, Adv.

Address: 6 Maabarot St., Haifa, 34461, Israel

שם: ניל הורביץ, עו"ד

כתובת : מעברות 6, חיפה, 34461, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, programming, supply of software 
and hardware, including computers, peripherals and 
associated, equipment, systems analysis, network 
services and related services.

שירותי מחשוב, תכנות, אספקת תוכנה וחומרה כולל מחשבים 
וציוד נלווה, ניתוח מערכות שירותי רשת ושירותים נלווים לאלה. 
                                                                                    

                                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 5129/11/2012



Trade Mark No. 237131 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Worldwide Sports Nutritional Supplements 
Inc.

Address: 2100 Smithtown Ave., Ronkonkoma, 11779, 
New York, U.S.A.

Identification No.: 801949

(New York 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: 5 סוג: 5

Food bars for dietary purposes, food bars for use as 
food supplements; protein powder, vitamin 
supplements; all included in class 05.

חטיפי מזון למטרות דיאטה, חטיפי מזון לשימוש כתוספי מזון; 
אבקת פרוטאין, תוספי ויטמינים; הנכללים כולם בסוג 05.         

                                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 5229/11/2012



Trade Mark No. 237322 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072662 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4,180,957 ארה"ב מספר: 4,180,957

Dated 24/07/2012 (Section 16) מיום 24/07/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

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

Identification No.: 72303

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interests of accountants, certified 
accountants, chartered accountants, and 
management accountants; and providing information 
and advice in the fields of accountancy and financial 
reporting.

ט"ו כסלו תשע"ג - 5329/11/2012



JEUNESSE

Trade Mark No. 237415 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1083194 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

ט"ו כסלו תשע"ג - 5429/11/2012



Trade Mark No. 237456 מספר סימן

Application Date 01/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073346 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VDW

Address: 70 rue de Rennes, F-75006 PARIS, France

Identification No.: 72409

(France Société à Responsabilité Limitée à Associé 
Unique)

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: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry, horological and chronometric 
instruments; watch cases, bands, chains, springs or 
glasses; cases or presentation cases for timepieces.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/09/2010, No. 10 3 763 664 צרפת, 02/09/2010, מספר 664 763 3 10

Class: 14 סוג: 14

ט"ו כסלו תשע"ג - 5529/11/2012



Trade Mark No. 237504 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lotus Bakeries N.V.

Address: Lembeke, Belgium

Identification No.: 35825

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Pastry; bakery, biscuit and confectionery articles; 
confectionery; industrial pastry; pastries, waffles, 
biscuits, cookies, speculoos namely caramelized 
biscuits, cakes, ginger bread; spreads (pastes) made 
of caramelised biscuits and/or chocolate; puddings; 
mousses (desserts); desserts made of caramelised 
biscuits; ice; all included in class 30.

מאפים; פריטי מאפיה, ביסקוויטים ומתיקה; דברי מתיקה; 
מאפים תעשייתיים; מאפים, ופלים, ביסקוויטים, עוגיות, 

ספקולוס דהיינו ביסקוויטים מקורמלים, עוגות, עוגת זנגביל; 
ממרחים (משחות) העשויים מביסקוויטים מקורמלים ו/או 
שוקולד; פודינגים; מוסים (קינוחים); קינוחים העשויים 

מביסקוויטים מקורמלים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.           
                                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 5629/11/2012



Trade Mark No. 237525 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information services for women. מתן שירותי מידע רפואי עבור נשים.                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 5729/11/2012



Trade Mark No. 237526 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן אינו מוגבל לצבעים הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information services for women. מתן שירותי מידע רפואי עבור נשים.                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 5829/11/2012



Trade Mark No. 237527 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  green, grey and 
pink as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, אפור וורוד הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information services for women. מתן שירותי מידע רפואי עבור נשים.                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 5929/11/2012



EWOMAN

Trade Mark No. 237528 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information services for women. מתן שירותי מידע רפואי עבור נשים.                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 6029/11/2012



Trade Mark No. 237529 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  green, grey and 
pink as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק, אפור וורוד הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information services for women. מתן שירותי מידע רפואי עבור נשים.                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 6129/11/2012



Trade Mark No. 237583 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BENDSOL LTD שם: בנדסול בע"מ

Address: Barum Ram st 23, Netanya, Israel כתובת : רח' ברוך רם 23, נתניה, ישראל

Identification No.: 514578244מספר זיהוי: 514578244

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 25 Iben Gabirol St., Tel Aviv, 64078, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 25, תל אביב, 64078, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials (including engine gasoline; all included 
in class 4.

חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים); הנכללים כולם בסוג 4.       
                      

Class: 37 סוג: 37

Supplying fuel; namely, gasoline vehicles services; 
all included in class 37. 

אספקת דלק, דהיינו, שרותי תדלוק רכבים; הנכללים כולם בסוג 
                                     .37

Class: 39 סוג: 39

Supplying fuel; included in class 39. אספקת דלק; הנכללים בסוג 39.                     

ט"ו כסלו תשע"ג - 6229/11/2012



Trade Mark No. 237633 מספר סימן

Application Date 23/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1073649 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, arts and crafts material for 
children made from paper and cardboard; printed 
matter namely, books, magazines and trading cards 
for children and adolescents; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes;  plastic bags for 
packaging (not included in other classes).

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, namely, toys figures, action 
figures, and play sets; infant toys; action games; a 
full line of toys; party games; playing cards and card 
games; toy action figures and accessories therefor, 
board games, pinball games, yo-yos, parlor games, 
toy vehicles and accessories therefor; multiple 
activity toys for infants and children; dolls, doll 
clothing's and doll accessories; trading card games; 
puzzle games; compact cases containing play 
environments sold with miniature dolls, toy figures, 
and accessories therefor; toy molding compounds 
and accessories therefore; electronic and 
mechanically operated educational entertainment 
toys which generate natural sounds, melodies and/or 
spoken words; plush toys, stuffed toys; children's ride 
on toys vehicles; radio controlled toy vehicles; jigsaw 
puzzles, manipulative puzzles, inflatable toys; hand 
held unit for playing video games; toy model hobby 
craft kits, mechanical toys; wind up toys, flying discs; 
water squirting toys; puppets; role playing games; 
musical toys; accessories for all of the 
aforementioned goods; decorations for Christmas 
trees.

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

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

Germany, 14/02/2011, No. 30 2011 008 824.1/16 גרמניה, 14/02/2011, מספר 824.1/16 008 2011 30

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

ט"ו כסלו תשע"ג - 6329/11/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Dipl.-Ing. Hila Attaie

Address: Achillesstraße 15, 40545 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 כסלו תשע"ג - 6429/11/2012



Trade Mark No. 237786 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Perfetti Van Melle S.p.A.

Address: Lainate (Milano), Italy

Identification No.: 17172

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery namely: confectionery, bubble gum, 
chewing gum,  chocolate, cocoa,  chew candies, 
candies, caramel, jellies (confectionery), lollipops, 
pastry, sugar, sweets, liquorice; all included in class 
30

ממתקים שהם דברי מתיקה, מסטיק, גומי לעיסה, שוקולד, 
קקאו, ממתקי לעיסה, סוכריות, קרמל, ג'לי (ממתקים), סוכריות 
על מקל, דברי מאפה, סוכר, מתוקים, ליקריץ'; הנכללים כולם 
בסוג 30                                                                         

      

ט"ו כסלו תשע"ג - 6529/11/2012



Trade Mark No. 237787 מספר סימן

Application Date 15/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Perfetti Van Melle S.p.A.

Address: Lainate (Milano), Italy

Identification No.: 17172

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery namely: confectionery, bubble gum, 
chewing gum,  chocolate, cocoa,  chew candies, 
candies, caramel, jellies (confectionery), lollipops, 
pastry, sugar, sweets, liquorice; all included in class 
30

ממתקים דהיינו: דברי מתיקה, מסטיק, גומי לעיסה, שוקולד, 
קקאו, ממתקי לעיסה, סוכריות, קרמל, ג'לי (ממתקים), סוכריות 
על מקל, דברי מאפה, סוכר, מתוקים, ליקריץ'; הנכללים כולם 
בסוג 30                                                                       

ט"ו כסלו תשע"ג - 6629/11/2012



Trade Mark No. 237847 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075191 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Violet, 
turquoise and light green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hormonal preparations as far as included in this 
class.

ט"ו כסלו תשע"ג - 6729/11/2012



Trade Mark No. 237869 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1011468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stejskal, Vera

Address: August Wahlströms väg 10, SE-182 31 
Danderyd, Sweden

Identification No.: 72556

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Testing for allergy, testing of blood cell samples for 
allergy, testing of lymphocyte for allergy, allergy 
testing by lymphocyte transformation test.

ט"ו כסלו תשע"ג - 6829/11/2012



Trade Mark No. 237874 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1043691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unomedical A/S

Address: Birkerød Kongevej 2, DK-3460 Birkerød, 
Denmark

Identification No.: 72560

(Denmark Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus for securing a 
cannula in place on a patient.

ט"ו כסלו תשע"ג - 6929/11/2012



CND SHELLAC

Trade Mark No. 237916 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Creative Nail Design, Inc 

Address: 1125 Joshua Way, Vista, CA, 92083, U.S.A.

Identification No.: 71353

(California 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: 3 סוג: 3

Nail care preparations; included in class 3. תכשירים לטיפוח הציפורניים; הנכללים בסוג 3.     

Class: 11 סוג: 11

Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes. מנורות הקרנה אולטרה-סגולות, לא למטרות רפואיות.     

ט"ו כסלו תשע"ג - 7029/11/2012



Trade Mark No. 237917 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Creative Nail Design, Inc 

Address: 1125 Joshua Way, Vista, CA, 92083, U.S.A.

Identification No.: 71353

(California 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: 3 סוג: 3

Nail care preparations; all included in class 3. תכשירים לטיפוח הציפורניים; הנכללים כולם בסוג 3.    

Class: 11 סוג: 11

Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes. מנורות הקרנה אולטרה-סגולות, לא למטרות רפואיות.     

ט"ו כסלו תשע"ג - 7129/11/2012



unicharm

Trade Mark No. 237944 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNI-CHARM CORPORATION

Address: 182 Shimobun Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, 
Ehime-ken, Japan

Identification No.: 802012

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

All the goods in Class 5 including pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations; sanitary 
napkins; panty liners (sanitary); menstruation 
tampons; sanitary shorts; incontinence diapers; 
incontinence diapers or nappies of paper or cellulose 
in type of pants; incontinence pads; incontinence 
liners; incontinence shorts; breast-nursing pads; 
incontinence trunks; sanitary masks; bandages for 
dressings; adhesive plasters; absorbent cotton; 
gauze for dressings; oiled paper for medical 
purposes; pharmaceutical wafer; lactose (milk sugar); 
lacteal flour (for babies); eyepatches for medicated 
purposes; ear bandages; wet tissues; all included in 
Class 5.

כל המוצרים בסוג 5 הכוללים תכשירים רוקחיים, וטרינריים 
והיגייניים; תחבושות היגייניות; מגני תחתונים (היגייניים); 

טמפוני וסת; מכנסיים קצרים היגייניים; חיתולי אי התאפקות; 
חיתולי אי התאפקות מנייר או תאית מסוג מכנסיים; פדים לאי 
התאפקות; מגני אי התאפקות; מכנסיים קצרים לאי התאפקות; 
פדים להנקה; מכנסי אי התאפקות; מסכים היגייניים; תחבושות 
לחבישות; תחבושות דביקות; צמר גפן סופג; גאזה לחבישות; 
נייר משומן למטרות רפואיות; נתח רוקחי; לקטוז (סוכר חלב); 
קמח חלב (לתינוקות); רטיות עין למטרות רפואיות; תחבושות 
אוזניים; מגבונים לחים; הכל כלול בסוג 5.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 16 סוג: 16

All the goods in Class 16 including disposable 
diapers or nappies of paper or cellulose for babies; 
diapers or nappies of paper or cellulose in type of 
pants for babies; wet tissues; baby wipes; tissue 
papers; stationery and study materials; kitchen 
papers; paper and cardboard; paper dustcloths; 
magazines [publication]; printed matter; industrial 
packaging containers of paper; hygienic hand towels 
of paper; towels of paper; table napkins of paper; 
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; 
photographs; all included in Class 16.

כל המוצרים בסוג 16 הכוללים חיתולים מנייר או תאית 
חד-פעמיים לתינוקות; חיתולים מנייר או תאית מסוג מכנסיים 
לתינוקות; מגבונים לחים; מגבונים לתינוקות; ניירות טישיו; נייר 
כתיבה וחומרי לימוד; ניירות מטבח; נייר וקרטון; מטליות-אבק 
מנייר; כתבי עת; חומר מודפס; מיכלי אריזה תעשייתיים מנייר; 
מגבות יד היגייניות מנייר; מגבות נייר; מפיות שולחן מנייר; 

מגבות יד מנייר; ממחטות נייר; צילומים; הכל כלול בסוג 16.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 7229/11/2012



Trade Mark No. 237953 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Baby buy Shivuk Bainternet Ltd שם: בייבי בי שיווק באינטרנט בע"מ

Address: 15 Meir yeari st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח'  יערי מאיר 15, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514163419מספר זיהוי: 514163419

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoni Abadi, LL.M 

Address: 5 Jabutinsky st., Avgad Tower, Ramat Gan, 
Israel

שם: יוני עבדי, עו"ד 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.       
                      

ט"ו כסלו תשע"ג - 7329/11/2012



Trade Mark No. 238037 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068274 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 008907297

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008907297

Dated 14/09/2010 (Section 16) מיום 14/09/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Wind mills, wind power plants, wind turbines and 
other wind-operated machines; parts and accessories 
for the aforesaid goods, mill towers and masts, 
blades, blade hubs, mill housings, machine beds, 
rotation devices, yaw rings and gears; devices for 
setting the pitch of the wings, brakes and brake 
devices, main shafts, universal joints, transmission 
devices, clutches and electric generators and reserve 
wind power supply plants; parts and accessories for 
the aforesaid goods.

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic equipment ,namely, 
computer equipment for wind mills, wind power 
plants, wind turbines and other wind-operated 
machines; control and monitoring equipment 
including for automatically turning the generators on 
and off and for automatic starting after public power 
line break-downs, apparatus for overvoltage 
protection against strokes of lightning; 
microprocessor equipment for controlling and 
monitoring constant voltage, frequency, phase 
conditions, rotor speed, efficiency and thickness of 
brake pads, temperature, wind direction and wind 
speed; vibration sensors for installation in mill 
housings; watt-hour meters; parts and accessories 
for the aforesaid goods.

Class: 37 סוג: 37

Erection, installation, service, maintenance and 
repair of wind mills, wind power plants, wind turbines 
and other wind-operated machines; advisory, 
consultancy and information services relating to all 
the aforesaid goods and services (terms considered 
too vague by the International Bureau - rule 13.2.b) 
of the Common Regulations).

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research in 
relation to weather conditions and wind energy, 
including investigations, calculations and previous 
calculations of wind conditions; meteorological 
information.

ט"ו כסלו תשע"ג - 7429/11/2012



 Owners

Name: Vestas Wind Systems A/S

Address: Alsvej 21, DK-8940 Randers SV, Denmark

Identification No.: 72606

(Denmark public limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 7529/11/2012



SUPERSOFT

Trade Mark No. 238038 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1036488 ארה"ב מספר: 1036488

Dated 30/03/1976 (Section 16) מיום 30/03/1976 (סעיף 16) 

 Owners

Name: International Paper Company

Address: Memphis, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 65983

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

pulp, namely cellulose pulp, fluff pulp, wood pulp, 
paper pulp and regenerated pulp; all included in class 
1.

כתושת, שהינה כתושת צלולוזה, כתושת עץ, כתושת נייר ונייר 
משוחזר; הנכללים כולם בסוג 1.                                         

            

ט"ו כסלו תשע"ג - 7629/11/2012



CADILLAC CUE

Trade Mark No. 238054 מספר סימן

Application Date 29/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL  MOTORS CORPORATION

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

Identification No.: 800385

(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

Electronic interface module sold as an integral part of 
a motor land vehicle for wired and wireless interface 
of handheld electronic devices; software for mobile 
telephones that provides users the ability to remotely 
control features of a motor vehicle, including, locking 
and unlocking vehicle doors, starting or turning off 
the vehicle engine; software for mobile telephones 
that provides user with the abillity to remotely check 
status of motor vehicle operating systems, including, 
engine oil life, fuel level, tire pressure and battery 
charge, and connect to a call center for assistance; 
all included in Class 9.

מודול ממשק אלקטרוני הנמכר כחלק אינטגראלי של רכב 
יבשתי ממונע לממשק חוטי או אלחוטי של התקנים אלקטרוניים 
הנישאים ביד; תכנה לטלפונים ניידים שמספקת למשתמשים 
את היכולת לבקר מרחוק מאפיינים של רכב ממונע, כולל, 
נעילה ופתיחה של דלתות הרכב, התנעה ודימום של מנוע 
הרכב; תכנה לטלפונים ניידים שמספקת למשתמשים את 
היכולת לבדיקה מרחוק של מצב מערכות ההפעלה של רכב 
ממונע, כולל, חיי שמן מנוע, כמות דלק, לחץ צמיגים וטעינת 

סוללה, ולהתחבר למוקד טלפוני לסיוע; הכל כלול בסוג 9.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 7729/11/2012



Trade Mark No. 238056 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RST COSMETICS LTD שם: אר אס טי קוסמטיקה בע"מ

Address: P.O.B. 565, Kirat Haim, 26101, Israel כתובת : ת.ד. 565, קרית חיים, 26101, ישראל

Identification No.: 514596741מספר זיהוי: 514596741

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eye shadow, blusher, foundation-make up, bronzer, 
mascara, lip gloss, lip balms, primer, nail polish, 
moisturizer cream, lifting cream, milk cleanser,
toner,facial masks, peeling, serum, eye liner, 
concealer, eye cream, eye pencil, lipstick, body and 
tanning colors

צללית, סומק, בסיס מייקאפ, ברונזר, מסקרה, ליפ גלוס, 
שפתון, פריימר, לק ציפורניים, קרם לחות, קרם מתיחה, חלב 

פנים, מיי פנים, מסכות לפנים, פילינג, סרום, איי ליינר, 
קונסילר, קרם עניים, עפרונות איפור, אודם, צבעי גוף ושיזוף; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 7829/11/2012



PREPEX

Trade Mark No. 238102 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CIRC Medtech Limited

Address: Horizon Chambers POB 4622, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 802021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Sanitary preparations for medical purposes; 
disinfectants; antiseptics; lubricants for medical use; 
anaesthetics; Plasters; materials for dressings; 
gauze; non adhesive pads; petrolatum dressing; 
sanitizing hand wipes; antiseptic swabs; swabs sticks 
for medical use; disposable adult diapers; sanitary 
underpants; all included in class 5.

תכשירים סניטריים למטרות רפואיות; חומרי חיטוי; חומרים 
אנטיספטיים; חומרי סיכה לשימוש רפואי; חומרי הרדמה; 

פלסטרים; חומרי חבישה; גזות; פדים לא נדבקים; תחבושות 
וזלין; מגבוני ידיים סניטריים, מטליות אנטיספטיות; מקלוני צמר 
גפן לשימוש רפואי; חיתולים חד פעמיים למבוגרים; תחתונים 
סניטריים; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                      

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments for 
use in connection with circumcision; surgical and 
medical instruments, namely, scalpels, scissors, 
spatulas, hemostats, forceps; gloves for medical use; 
skin markers; adhesive bands for medical use; 
drapes for medical use; condoms; all included in 
class 10.

כלים ומכשירים כירורגיים ורפואיים לשימוש בקשר לברית 
מילה; מכשירים כירורגיים ורפואיים, דהיינו, סכיני מנתחים, 
מספריים, מריות, חוסמי עורקים, מלקחיים; כפפות לשימוש 
רפואי; סמנים לעור; סרטים דביקים לשימוש רפואי; יריעות 

לשימוש רפואי; קונדומים; הנכללים כולם בסוג 10.                 
                                                                                    

  

Class: 16 סוג: 16

Disposable diapers; disposable underpants; all 
included in class 16.

חיתולים חד פעמיים; תחתונים חד פעמיים; הנכללים כולם בסוג 
                   .16

ט"ו כסלו תשע"ג - 7929/11/2012



Trade Mark No. 238123 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076076 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 726823 ארה"ב מספר: 726823

Dated 23/01/1962 (Section 16) מיום 23/01/1962 (סעיף 16) 

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

 Owners

Name: AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS

Address: 1211 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW 
YORK NY 10036, U.S.A.

Identification No.: 72626

(District of Columbia, 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: 35 סוג: 35

Indicating Membership in Applicant Association of 
accountants.

ט"ו כסלו תשע"ג - 8029/11/2012



Trade Mark No. 238182 מספר סימן

Application Date 11/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065471 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for the pharmaceutical and 
medical industries.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and dietetic products for 
medical use.

Class: 42 סוג: 42

Chemical, biological and pharmaceutical research 
services; 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)

Spain, 16/09/2010, No. 2946490 ספרד, 16/09/2010, מספר 2946490

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 8129/11/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray, blue 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: CHEMO IBERICA, S.A.

Address: Gran Vía Carlos III, 98, 7°, E-08028 
BARCELONA, Spain

Identification No.: 72669

(España S.A.)

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 כסלו תשע"ג - 8229/11/2012



Trade Mark No. 238200 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELGAN OFFICE SUPPLIES LTD. שם: אלגן ציוד משרדי בע"מ

Address: P.O.B. 1160, Lod, 71110, Israel כתובת : ת.ד. 1160, לוד, 71110, ישראל

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 
52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Notebooks; notepads; writing blocks (not for drawing, 
handcrafts and art); binders and ring folders for filing 
documents (not for drawing, handcrafts and art).

פנקסים, בלוקים ודפדפות לכתיבה ( לא לציור, לא לעבודות יד 
ולא לאומנות); קלסרים ותיקי טבעות לתיוק ( לא לציור, לא 

לעבודות יד ולא לאומנות).                                                 
  

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים.       
                                                                                    

                        

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fiborous textile materials.

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים, 
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד 

ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים גולמיים.  
                                                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 8329/11/2012



NoviPet

Trade Mark No. 238235 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIOPET LTD שם: ביופט בע"מ

Address: Kibbutz Ma'abarot, 40230, Israel כתובת : קיבוץ מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 511820136מספר זיהוי: 511820136

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

Dietary supplements for pets. תוספים תזונתיים לחיות מחמד.     

Class: 31 סוג: 31

Pet treats.               .חטיפים לחיות מחמד

ט"ו כסלו תשע"ג - 8429/11/2012



DOUCHIK

טושיק
Trade Mark No. 238238 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NYGA QUALITY PRODUCTS LTD. שם: ניגא מוצרי איכות בע"מ

Address: LECHI 82, BNEI BRAK, Israel כתובת : לח"י 82, בני ברק, ישראל

Identification No.: 512803644מספר זיהוי: 512803644

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zuck - Nissan - Cohen, Adv.

Address: 8 Lachis St., Tel Aviv, 64164, Israel

שם: צוק - ניסן- כהן, ושות', עו"ד

כתובת : רח' לכיש 8, תל אביב, 64164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Faucets and  kitchen, bath and home installation 
accessories, and products for water supply and 
sanitary purposes; all included in class 11.

ברזים ואביזרי אינסטלציה למטבח לאמבט ולבית, ומוצרים 
לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים כולם בסוג 11.       

                                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 8529/11/2012



Trade Mark No. 238241 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shoam Stones Fashion Ltd שם: אבני שוהם אופנה בע"מ

Address: Sapir 6, Rishon le Zion, Israel כתובת : רחוב ספיר  6, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513809756מספר זיהוי: 513809756

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman, Yekutiel, Ingbir, Law Firm

Address: 8 Yehudit Street, Tel Aviv, 67016, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר, עורכי דין

כתובת : רח' יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing products, including shirts, trousers, 
underwear, braw and other clothing products.

מוצרי הלבשה, לרבות חולצות, מכנסיים, תחתונים וחזיות 
ומוצרי הלבשה נוספים.                                         

ט"ו כסלו תשע"ג - 8629/11/2012



Trade Mark No. 238272 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Youval Schnapper  שם: יובל שנפר

Address: כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 037116613מספר זיהוי: 037116613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

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

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Conducting classes, seminars, traning services, 
personal, group and online workshops in the field of 
neuro-linguistic programming as well as development 
and distribution of study and traning materials in 
connection with the aforesaid services; all included in 
class 41.

העברת שיעורים, סמינרים, שירותי ייעוץ וסדנאות אישיים 
וקבוצתיים, באופן אישי ו/או מקוון, בתחום ניתוב לשוני פיזיולוגי 
וכן פיתוח והפצה של חומרי לימוד והדרכה בקשר לשירותים 

אלו; הנכללים כולם בסוג 41.                                               
                                                                                    

                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 8729/11/2012



LAUREATE BIOPHARMA

Trade Mark No. 238276 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laureate Biopharmaceutical Services, Inc.

Address: 201 College Road East, Princeton, NJ 08540, 
U.S.A.

Identification No.: 802031

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of pharmaceutical drugs for 
others; none of the foregoing being related to 
ophthalmic apparatus and equipment; all included in 
Class 40.

ייצור תרופות על פי הזמנה עבור אחרים; המוצרים אינם 
קשורים לציוד והתקנים אופטלמים; ;הנכללים כולם בסוג 40.     
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical drug development services for 
others; none of the foregoing being related to 
ophthalmic apparatus and equipment; all included in 
Class 42.

פיתוח תרופות עבור אחרים; השירותים אינם קשורים לציוד 
והתקנים אופטלמים; 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., 14/01/2011, No. 85218170 ארה"ב, 14/01/2011, מספר 85218170

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 8829/11/2012



FAIRY PLATINUM

Trade Mark No. 238285 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substance for household use including preparations 
for dishwashing; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; preparations for the cleaning, 
care and beautification of cutlery and dishes, soaps 
for household use; all aforementioned goods not for 
use in connection with motor vehicles and not for the 
automobile industry; all included in class 3.

תכשירי שטיפה והלבנה ושאר חומרים לשימוש ביתי הכולל 
תכשירים להדחת כלים; תכשירים לניקוי, הברקה, ליטוש, 
ושפשוף; תכשירים לניקוי, טיפול וטיפוח של סכו"ם וצלחות, 
סבונים לשימוש ביתי; כל הטובין שלעיל לא לשימוש ביחס 

לרכבים ולא לתעשיית הרכב; הנכללים כולם בסוג 3.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 8929/11/2012



Trade Mark No. 238307 מספר סימן

Application Date 21/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076857 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eric KERBORIOU

Address: 89 allée Georges Askinazi, F-92100 Boulogne 
Billancourt, France

Identification No.: 72686

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; depilatory preparations; make-up 
removing preparations; lipsticks; beauty masks; 
shaving preparations; preservatives for leather 
(polishes); creams for leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; babies' diapers of textile; underwear.

Class: 44 סוג: 44

Nursing homes; beauty salons; hairdressing salons; 
gardening; landscape gardening.

ט"ו כסלו תשע"ג - 9029/11/2012



Trade Mark No. 238323 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077145 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bugatti International S.A.

Address: 412 F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 72699

(société anonyme)

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: 12 סוג: 12

Automobiles and parts thereof. 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear; excluding footwear, shoes and 
all articles of footwear included in this class.

Class: 28 סוג: 28

Model cars, toy cars, remote-controlled toy cars, card 
games. 

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

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

Benelux, 02/12/2010, No. 1214939 בנלוקס, 02/12/2010, מספר 1214939

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ט"ו כסלו תשע"ג - 9129/11/2012



Trade Mark No. 238333 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077300 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3,941,931 ארה"ב מספר: 3,941,931

Dated 05/04/2011 (Section 16) מיום 05/04/2011 (סעיף 16) 

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

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

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

Identification No.: 72303

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Indicating membership in an association of 
accountants.

ט"ו כסלו תשע"ג - 9229/11/2012



Trade Mark No. 238334 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077301 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GOLD, RICHARD

Address: 3446 Cromwell Place, San Diego CA 92116, 
U.S.A.

Identification No.: 72703

(United States INDIVIDUAL)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Neck and head supports for medical use.

ט"ו כסלו תשע"ג - 9329/11/2012



Trade Mark No. 238341 מספר סימן

Application Date 07/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077405 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice.

Class: 31 סוג: 31

Live animals; fresh fruits; foodstuffs for animals; malt 
for brewing and distilling.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks and syrups, 
lemonade and orange juices; mixed fruit juice; 
vegetable-fruit juices and smoothies; energy drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; providing office functions.

Class: 41 סוג: 41

Education services in the nature of courses at the 
university level, namely, providing a learning and 
innovation center featuring fully customized 
leadership, motivational, educational, and 
brainstorming training; business training in the field of 
leadership development, executive coaching; 
providing of training relating to the culinary art and 
food culture, namely preparation and realization of 
cooking courses; arranging and conducting seminars 
relating to the culinary art; organization of sporting 
and cultural activities to promote sports activities and 
food culture for young people; organization of 
culinary competition.

ט"ו כסלו תשע"ג - 9429/11/2012



 Owners

Name: Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

Address: Via Mantova, 166, I-43100 Parma (PR), Italy

Identification No.: 72464

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research in 
the field of consumer trends & evolution, social & 
economical development models; scientific and 
technological services and research and design in 
the field of food culture namely, scientific research in 
the field of food and nutrition, and new product 
design and development in the field of food 
production, all of the foregoing being for purposes of 
developing sustainable means of food production that 
will be shared with decision makers; design and 
development of computer hardware and software.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services, namely the management of self-
service restaurants, fast-foods, bar and breakfast 
bar; providing and arranging temporary 
accommodation. 

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

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

European Community Trade Mark, 20/10/2010, No. 
9461468

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/10/2010, מספר 9461468

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 9529/11/2012



LEXURIS

Trade Mark No. 238401 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 56017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations used for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations administered as a 
radiosensitizer and used for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of urological diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of hormonal disorders, 
peptides-containing pharmaceutical preparations 
used for hormonal and tumors treatments, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of endocrine diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of carcinoid tumors, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of age-related diseases, pharmaceutical preparation 
used for the treatment of endometriosis, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of uterine myoma, pharmaceutical preparations used 
for the treatment of non-malignant tumors, 
pharmaceutical preparation used for the treatment for 
benign prostatic hyperplasia (BPH), pharmaceutical 
preparations used as a tubulin inhibitor, 
pharmaceutical preparations based on LHRH 
antagonists platform, pharmaceutical preparations 
based on angiogenesis inhibitors platform, 
pharmaceutical preparations used to induce 
apoptosis; all included in class 5.

תכשירים המשמשים בטיפול בסרטן, תכשירים רוקחיים 
הניתנים כרדיוסנסיטייזר ומשמשים בטיפול בסרטן, תכשירים 
רוקחיים המשמשים בטיפול במחלות אורולוגיות, תכשירים 
רוקחיים המשמשים בטיפול בהפרעות הורמונליות, פפטידים 
המכילים תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפולים הורמונליים 
ושל גידולים, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול במחלות 
אנדוקריניות, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול בגידולים 
סרטניים, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול במחלות 

הקשורות לגיל, תכשיר רוקחי המשמש בטיפול בדלקת רירית 
הרחם, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול במיומה של רחם, 
תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול בגידולים לא ממאירים, 
תכשיר רוקחי המשמש בטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית 

(BPH), תכשירים רוקחיים המשמשים כמעכב טובולין, 
 ,LHRH תכשירים רוקחיים המבוססים על מצע אנטגוניסטים
תכשירים רוקחיים המבוססים על מצע מעכבי אנגיוגנזה, 

תכשירים רוקחיים המשמשים לגרימת אפופטוזיס; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 9629/11/2012



KRONEXTA

Trade Mark No. 238402 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AEterna Zentaris GmbH

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 56017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations used for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations administered as a 
radiosensitizer and used for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of urological diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of hormonal disorders, 
peptides-containing pharmaceutical preparations 
used for hormonal and tumors treatments, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of endocrine diseases, pharmaceutical preparations 
used for the treatment of carcinoid tumors, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of age-related diseases, pharmaceutical preparation 
used for the treatment of endometriosis, 
pharmaceutical preparations used for the treatment 
of uterine myoma, pharmaceutical preparations used 
for the treatment of non-malignant tumors, 
pharmaceutical preparation used for the treatment for 
benign prostatic hyperplasia (BPH), pharmaceutical 
preparations used as a tubulin inhibitor, 
pharmaceutical preparations based on LHRH 
antagonists platform, pharmaceutical preparations 
based on angiogenesis inhibitors platform, 
pharmaceutical preparations used to induce 
apoptosis; all included in class 5.

תכשירים המשמשים בטיפול בסרטן, תכשירים רוקחיים 
הניתנים כרדיוסנסיטייזר ומשמשים בטיפול בסרטן, תכשירים 
רוקחיים המשמשים בטיפול במחלות אורולוגיות, תכשירים 
רוקחיים המשמשים בטיפול בהפרעות הורמונליות, פפטידים 
המכילים תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפולים הורמונליים 
ושל גידולים, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול במחלות 
אנדוקריניות, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול בגידולים 
סרטניים, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול במחלות 

הקשורות לגיל, תכשיר רוקחי המשמש בטיפול בדלקת רירית 
הרחם, תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול במיומה של רחם, 
תכשירים רוקחיים המשמשים בטיפול בגידולים לא ממאירים, 
תכשיר רוקחי המשמש בטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית 

(BPH), תכשירים רוקחיים המשמשים כמעכב טובולין, 
 ,LHRH תכשירים רוקחיים המבוססים על מצע אנטגוניסטים
תכשירים רוקחיים המבוססים על מצע מעכבי אנגיוגנזה, 

תכשירים רוקחיים המשמשים לגרימת אפופטוזיס; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 9729/11/2012



SWEET GIRL SHOP

סוויט גירל שופ
Trade Mark No. 238407 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road, Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44, תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, precious stones, precious metals and metals 
coated therewith, watches, jewelry boxes; all 
included in class 14

תכשיטים, אבנים יקרות, מתכות יקרות ומתכות מצופות מתכות 
יקרות, שעונים, קופסאות תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14     

                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; all for girls and babies ; 
all included in class 25     

דברי הלבשה, הנעלה, כובעים וכיסויי ראש; לילדות, נערות 
ותינוקות; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing and operating chain 
stores & stores for the sale of clothing, footwear, 
headgear, jewelry and watches, fashion accessories; 
all included in class 35

שיווק סיטונאי וקמעונאי והפעלת רשתות וחנויות לממכר ביגוד, 
הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, תכשיטים ושעונים, אביזרי אופנה; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     

                                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 9829/11/2012



Trade Mark No. 238451 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077809 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIDIA S.P.A.

Address: CORSO LOMBARDIA 11,,Z.I. PESCARITO, I-
10099 SAN MAURO TORINESE TO, Italy

Identification No.: 72743

(Italy 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: 7 סוג: 7

Milling machines for superficial metal working with 
three or more degrees of freedom; milling machines 
for superficial wood working with three or more 
degrees of freedom.

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the optimization of production 
processes in the field of milling and the operation of 
milling machinery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/04/2011, No. TO2011C001229 TO2011C001229 איטליה, 08/04/2011, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 9929/11/2012



BONDHUS

Trade Mark No. 238500 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bondhus Corporation

Address: 1400 E. Broadway, Monticello, Minnesota 
55362, U.S.A.

Identification No.: 802046

A Minnesota 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: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated); all 
included in class 8       

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית);  הנכללים 
כולם בסוג 8

ט"ו כסלו תשע"ג - 10029/11/2012



Trade Mark No. 238508 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAPPE CORPORATION CO., LTD.

Address: 59/66 Moo 7 Ramintra Road, Kannayao, 
Kannayao Bangkok 10230, Thailand

Identification No.: 802049

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; mineral water; fruit juices; 
soda water; beer; drinking water; aloe vera mixed 
drink; fruit juices with Nata de coco; energy drink; 
isotonic beverages, including nutritional drinks 
containing nutrients such as collagen, coenzyme Q-
10; electrolyte replacement beverages (sport drinks) 
and non-alcoholic functional drink containing vitamins 
and nutrients; all included in Class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, מים מינרלים, מיצי פירות, מי סודה, 
בירה, מי שתייה, משקה מעורב עם אלו ורה, מיצי פירות עם 
נטא דה קוקו, משקה אנרגיה, משקאות איזוטוניות, כולל 

Q- משקאות בריאות שמכילות חומר מזין כגון קולגן, קו-אנזים
10, משקאות חילוף אלקטרוליט (משקות ספורט) ומשקה 

שימושי לא-אלכוהולי שמכיל ויטמינים וחומרי מזין, הכולל כלול 
בסוג 32.                                                                         
                                                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 10129/11/2012



Trade Mark No. 238531 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shaindy Silverberg  שם: שיינדי זילברברג

Address: Rav Tzdaka 2 St., Beit Shemesh, Israel כתובת : רח' רבי יהודה צדקה 2, בית שמש, ישראל

Identification No.: 200514271מספר זיהוי: 200514271

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stationery, children's art books, letters, greeting 
cards, calendars, different stickers, notebooks, 
calendars, book covers, wrapping paper, signs, 
packs of paper; all included in class 16.

מכשירי כתיבה, ספרים אמנותיים לילדים, מכתביות, כרטיסי 
ברכה, יומנים, מדבקות שונות, פנקסים, לוחות שנה, עטיפות, 
נייר אריזה, שלטים, מארזי נייר; הנכללים כולם בסוג 16.         

                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 10229/11/2012



Trade Mark No. 238566 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Economic information; online economic information; 
interactive computer economic information; economic 
analysis; economic evaluation; economic advisory 
and consultancy; economic forecasting; all included 
in class 35.

מידע כלכלי; מידע כלכלי מקוון; מידע כלכלי ממחשב 
אינטראקטיבי; ניתוח כלכלי; הערכה כלכלית; יעוץ ויעץ כלכלי; 
תחזית כלכלית; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 10329/11/2012



 Owners

Name: ITAU UNIBANCO S.A. 

Address: PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 
ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE 
JABAQUARA,  SAO PAULO, Brazil

Identification No.: 802057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 36 סוג: 36

Insurance; banking services; corporate and 
investment banking services; private banking 
services; financial services; financing services; credit 
services; financial management; fund management; 
trust and fiduciary services; investment services; 
capital investments; business liquidations services 
(financial); mutual funds and fund investments; 
lending against security; trusteeships; mortgage 
banking; financial operations; financial transactions; 
asset management services; treasury services; cash 
management services; credit card services; surety 
services; bail-bonding; guarantees; hire-purchase 
financing; lease-purchase financing; exchanging 
money; installment loans; loans (financing); 
pawnbrokerage; electronic fund transfer; pension 
funds services; securities brokerage; brokerage of 
securities; stocks and bonds brokerage; collection of 
securities; clearing (financial); clearing-houses 
(financial); securities lending services; securities 
investment services; securities management; 
agencies or brokerage for trading of securities, 
securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agency services 
for securities; brokerage of shares or stocks and 
other securities; management of portfolios of 
securities; financial information; securities, stock 
exchange, stock/securities market, banking, 
monetary, investment and insurance information; 
financial analysis; securities, banking, monetary, 
investment and insurance analysis; securities, 
monetary and investment evaluation; financial 
evaluation (insurance, banking, real estate); financial, 
economic financial, securities, banking, monetary, 
investment and insurance research services; financial 
consultancy; financial advisory; securities, banking, 
monetary, investment and insurance advisory and 
consultancy; stock exchange quotations; brokerage 
houses in the field of stocks, commodities, and 
futures; financial management of stocks; quotation of 
stock exchange prices and of stock market prices; 
trading in stocks; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the 
aforementioned services; all included in class 36.

ביטוח; שירותי בנקאות; שירותי תאגיד והשקעה בנקאיים; 
שירותי בנקאות פרטית; שירותים פיננסיים; שירותי מימון; 

שירותי אשראי; ניהול פיננסי; ניהול קרן; שירותי נאמנות ונאמן; 
שירותי השקעה; השקעות הון; שירותי סילוק חובות של עסקים 
(פיננסי); השקעות בקרנות משותפות ובקרנות; הלוואות כנגד 
בטחון; נאמנויות; בנקאות משכנתאות; פעולות פיננסיות; 

עסקאות פיננסיות; שירותי ניהול נכסים; שירותי קופה; שירותי 
ניהול מזומן; שירותי כרטיס אשראי; שירותי ערבים; ערבויות 
לשחרור; מימון השכרה-רכישה; מימון חכירה-רכישה; החלפת 
כסף; הלוואות בתשלומים; הלוואות (מימון); תיווך משכונות; 

העברה אלקטרונית של קרן; שירותי קרנות פנסיה; תיווך ניירות 
ערך; תיווך של ניירות ערך; תיווך מניות ואגרות חוב; גבייה של 
ניירות ערך; סליקה (פיננסי); סליקת בתים (מימון); שירותי 
השאלת ניירות ערך;  שירותי השקעה בניירות ערך; ניהול 
ניירות ערך; סוכנויות או תיווך של סחר בניירות ערך,  מדד 

חוזים עתידיים של ניירות ערך, אופציות של ניירות ערך, ושוק 
חו"ל של חוזים עתידיים של ניירות ערך; שירותי סוכנות לניירות 
ערך; תיווך של מניות או אגרות חוב וניירות ערך אחרים; ניהול 
תיקי ניירות ערך; מידע פיננסי; מידע על ניירות ערך, בורסה, 
שוק אגרות חוב/ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעות וביטוח; 
ניתוח פיננסי; ניתוח של ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעות 
וביטוח; הערכה של ניירות ערך, כספים והשקעות; הערכות 
פיננסיות (ביטוח, בנקאות, נדל"ן); שירותי מחקר פיננסיים, 
כלכליים פיננסיים, של ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעה 
וביטוח; יעץ פיננסי; יעוץ פיננסי; יעץ וייעוץ של ניירות ערך, 

בנקאות, כספים, השקעה וביטוח; הצעות מחיר של בורסה; בתי 
תיווך בתחום של מניות, סחורות, וחוזים עתידיים; ניהול פיננסי 
של מניות; הצעות מחיר של בורסה ומחירי שוק המניות; סחר 

במניות; שירותי מידע, יעוץ ויעץ בקשר לכל השירותים 
המוזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 10429/11/2012



Trade Mark No. 238568 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Economic information; online economic information; 
interactive computer economic information; economic 
analysis; economic evaluation; economic advisory 
and consultancy; economic forecasting; all included 
in class 35.

מידע כלכלי; מידע כלכלי מקוון; מידע כלכלי ממחשב 
אינטראקטיבי; ניתוח כלכלי; הערכה כלכלית; יעוץ ויעץ כלכלי; 
תחזית כלכלית; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    

                                        

Class: 36 סוג: 36

Insurance; banking services; corporate and 
investment banking services; private banking 
services; financial services; financing services; credit 
services; financial management; fund management; 
trust and fiduciary services; investment services; 
capital investments; business liquidations services 
(financial); mutual funds and fund investments; 
lending against security; trusteeships; mortgage 
banking; financial operations; financial transactions; 
asset management services; treasury services; cash 
management services; credit card services; surety 
services; bail-bonding; guarantees; hire-purchase 
financing; lease-purchase financing; exchanging 
money; installment loans; loans (financing); 
pawnbrokerage; electronic fund transfer; pension 
funds services; securities brokerage; brokerage of 
securities; stocks and bonds brokerage; collection of 
securities; clearing (financial); clearing-houses 
(financial); securities lending services; securities 
investment services; securities management; 
agencies or brokerage for trading of securities, 
securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agency services 
for securities; brokerage of shares or stocks and 
other securities; management of portfolios of 
securities; financial information; securities, stock 
exchange, stock/securities market, banking, 
monetary, investment and insurance information; 
financial analysis; securities, banking, monetary, 
investment and insurance analysis; securities, 
monetary and investment evaluation; financial 
evaluation (insurance, banking, real estate); financial, 
economic financial, securities, banking, monetary, 
investment and insurance research services; financial 
consultancy; financial advisory; securities, banking, 
monetary, investment and insurance advisory and 
consultancy; stock exchange quotations; brokerage 
houses in the field of stocks, commodities, and 
futures; financial management of stocks; quotation of 
stock exchange prices and of stock market prices; 
trading in stocks; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the 
aforementioned services; all included in class 36.

ביטוח; שירותי בנקאות; שירותי תאגיד והשקעה בנקאיים; 
שירותי בנקאות פרטית; שירותים פיננסיים; שירותי מימון; 

שירותי אשראי; ניהול פיננסי; ניהול קרן; שירותי נאמנות ונאמן; 
שירותי השקעה; השקעות הון; שירותי סילוק חובות של עסקים 
(פיננסי); השקעות בקרנות משותפות ובקרנות; הלוואות כנגד 
בטחון; נאמנויות; בנקאות משכנתאות; פעולות פיננסיות; 

עסקאות פיננסיות; שירותי ניהול נכסים; שירותי קופה; שירותי 
ניהול מזומן; שירותי כרטיס אשראי; שירותי ערבים; ערבויות 
לשחרור; מימון השכרה-רכישה; מימון חכירה-רכישה; החלפת 
כסף; הלוואות בתשלומים; הלוואות (מימון); תיווך משכונות; 

העברה אלקטרונית של קרן; שירותי קרנות פנסיה; תיווך ניירות 
ערך; תיווך של ניירות ערך; תיווך מניות ואגרות חוב; גבייה של 
ניירות ערך; סליקה (פיננסי); סליקת בתים (מימון); שירותי 
השאלת ניירות ערך;  שירותי השקעה בניירות ערך; ניהול 
ניירות ערך; סוכנויות או תיווך של סחר בניירות ערך,  מדד 

חוזים עתידיים של ניירות ערך, אופציות של ניירות ערך, ושוק 
חו"ל של חוזים עתידיים של ניירות ערך; שירותי סוכנות לניירות 
ערך; תיווך של מניות או אגרות חוב וניירות ערך אחרים; ניהול 
תיקי ניירות ערך; מידע פיננסי; מידע על ניירות ערך, בורסה, 
שוק אגרות חוב/ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעות וביטוח; 
ניתוח פיננסי; ניתוח של ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעות 
וביטוח; הערכה של ניירות ערך, כספים והשקעות; הערכות 
פיננסיות (ביטוח, בנקאות, נדל"ן); שירותי מחקר פיננסיים, 
כלכליים פיננסיים, של ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעה 
וביטוח; יעץ פיננסי; יעוץ פיננסי; יעץ וייעוץ של ניירות ערך, 

בנקאות, כספים, השקעה וביטוח; הצעות מחיר של בורסה; בתי 
תיווך בתחום של מניות, סחורות, וחוזים עתידיים; ניהול פיננסי 
של מניות; הצעות מחיר של בורסה ומחירי שוק המניות; סחר 

במניות; שירותי מידע, יעוץ ויעץ בקשר לכל השירותים 
המוזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 10529/11/2012



 Owners

Name: ITAU UNIBANCO S.A. 

Address: PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 
ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE 
JABAQUARA,  SAO PAULO, Brazil

Identification No.: 802057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 כסלו תשע"ג - 10629/11/2012



ITAÚ

Trade Mark No. 238569 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Economic information; online economic information; 
interactive computer economic information; economic 
analysis; economic evaluation; economic advisory 
and consultancy; economic forecasting; all included 
in class 35.

מידע כלכלי; מידע כלכלי מקוון; מידע כלכלי ממחשב 
אינטראקטיבי; ניתוח כלכלי; הערכה כלכלית; יעוץ ויעץ כלכלי; 
תחזית כלכלית; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    

                                        

Class: 36 סוג: 36

Insurance; banking services; corporate and 
investment banking services; private banking 
services; financial services; financing services; credit 
services; financial management; fund management; 
trust and fiduciary services; investment services; 
capital investments; business liquidations services 
(financial); mutual funds and fund investments; 
lending against security; trusteeships; mortgage 
banking; financial operations; financial transactions; 
asset management services; treasury services; cash 
management services; credit card services; surety 
services; bail-bonding; guarantees; hire-purchase 
financing; lease-purchase financing; exchanging 
money; installment loans; loans (financing); 
pawnbrokerage; electronic fund transfer; pension 
funds services; securities brokerage; brokerage of 
securities; stocks and bonds brokerage; collection of 
securities; clearing (financial); clearing-houses 
(financial); securities lending services; securities 
investment services; securities management; 
agencies or brokerage for trading of securities, 
securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agency services 
for securities; brokerage of shares or stocks and 
other securities; management of portfolios of 
securities; financial information; securities, stock 
exchange, stock/securities market, banking, 
monetary, investment and insurance information; 
financial analysis; securities, banking, monetary, 
investment and insurance analysis; securities, 
monetary and investment evaluation; financial 
evaluation (insurance, banking, real estate); financial, 
economic financial, securities, banking, monetary, 
investment and insurance research services; financial 
consultancy; financial advisory; securities, banking, 
monetary, investment and insurance advisory and 
consultancy; stock exchange quotations; brokerage 
houses in the field of stocks, commodities, and 
futures; financial management of stocks; quotation of 
stock exchange prices and of stock market prices; 
trading in stocks; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the 
aforementioned services; all included in class 36.

ביטוח; שירותי בנקאות; שירותי תאגיד והשקעה בנקאיים; 
שירותי בנקאות פרטית; שירותים פיננסיים; שירותי מימון; 

שירותי אשראי; ניהול פיננסי; ניהול קרן; שירותי נאמנות ונאמן; 
שירותי השקעה; השקעות הון; שירותי סילוק חובות של עסקים 
(פיננסי); השקעות בקרנות משותפות ובקרנות; הלוואות כנגד 
בטחון; נאמנויות; בנקאות משכנתאות; פעולות פיננסיות; 

עסקאות פיננסיות; שירותי ניהול נכסים; שירותי קופה; שירותי 
ניהול מזומן; שירותי כרטיס אשראי; שירותי ערבים; ערבויות 
לשחרור; מימון השכרה-רכישה; מימון חכירה-רכישה; החלפת 
כסף; הלוואות בתשלומים; הלוואות (מימון); תיווך משכונות; 

העברה אלקטרונית של קרן; שירותי קרנות פנסיה; תיווך ניירות 
ערך; תיווך של ניירות ערך; תיווך מניות ואגרות חוב; גבייה של 
ניירות ערך; סליקה (פיננסי); סליקת בתים (מימון); שירותי 
השאלת ניירות ערך;  שירותי השקעה בניירות ערך; ניהול 
ניירות ערך; סוכנויות או תיווך של סחר בניירות ערך,  מדד 

חוזים עתידיים של ניירות ערך, אופציות של ניירות ערך, ושוק 
חו"ל של חוזים עתידיים של ניירות ערך; שירותי סוכנות לניירות 
ערך; תיווך של מניות או אגרות חוב וניירות ערך אחרים; ניהול 
תיקי ניירות ערך; מידע פיננסי; מידע על ניירות ערך, בורסה, 
שוק אגרות חוב/ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעות וביטוח; 
ניתוח פיננסי; ניתוח של ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעות 
וביטוח; הערכה של ניירות ערך, כספים והשקעות; הערכות 
פיננסיות (ביטוח, בנקאות, נדל"ן); שירותי מחקר פיננסיים, 
כלכליים פיננסיים, של ניירות ערך, בנקאות, כספים, השקעה 
וביטוח; יעץ פיננסי; יעוץ פיננסי; יעץ וייעוץ של ניירות ערך, 

בנקאות, כספים, השקעה וביטוח; הצעות מחיר של בורסה; בתי 
תיווך בתחום של מניות, סחורות, וחוזים עתידיים; ניהול פיננסי 
של מניות; הצעות מחיר של בורסה ומחירי שוק המניות; סחר 

במניות; שירותי מידע, יעוץ ויעץ בקשר לכל השירותים 
המוזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 10729/11/2012



 Owners

Name: ITAU UNIBANCO S.A. 

Address: PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 
ARANHA, 100, TORRE OLAVO SETUBAL, PARQUE 
JABAQUARA,  SAO PAULO, Brazil

Identification No.: 802057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 כסלו תשע"ג - 10829/11/2012



Trade Mark No. 238599 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078706 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72354

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
contraceptives.

ט"ו כסלו תשע"ג - 10929/11/2012



Trade Mark No. 238617 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078843 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Larox Flowsys Oy

Address: PL 338 (Marssitie 1), FI-53101 Lappeenranta, 
Finland

Identification No.: 72802

(Finland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Valves ( part of Machines) and pumps (machines) .

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair   and installation of  machines, 
namely, valves and pumps.

ט"ו כסלו תשע"ג - 11029/11/2012



Trade Mark No. 238623 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078909 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and its parts, furniture of metal, furniture for 
camping, mirrors, camping beds, sleeping bags for 
campers, sofas, stands, picture frames, bedding, 
namely bed mattresses, spring mattresses, pillows, 
looking glasses and furnishing or toilet mirrors, 
curtain rails, curtain rings, curtain hook, curtain rods, 
curtain rollers, bamboo curtain, window shade 
curtains, band curtains, bead curtain for decorative 
purposes, cushions, desks, furniture fittings not of 
metal, furniture partitions, bed fitting not of metal, 
filing cabinet, shelves, shelves for cabinet.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats, hall rugs and matting.

ט"ו כסלו תשע"ג - 11129/11/2012



 Owners

Name: İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: 1. Organize Sanayi Bölgesi 8.,,Cad. No:60/A, 
Melikgazi Kayseri, Turkey

Identification No.: 72804

(Turkey Corporation)

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

Class: 35 סוג: 35

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 good; all the aforementioned 
services refer to furniture and its parts, furniture of 
metal, furniture for camping, sofas,stand, desk, 
furniture partitions,picture frames, mirrors, furniture 
fitting not of metal, bed fitting not of metal, furnishing 
or toilet mirrors, bedding, bed mattresses, spring 
mattresses, bed linen, bedspreads, pillows, filling 
cabinets, shelves, shelves for cabinets, textile and 
textile goods, covering for furniture, woven or non 
wovenfabrics, fiberglass fabrics, knitted fabric, linen, 
linings, filtering material of textile, curtains, bamboo 
curtains, window shade curtains, band curtains, bead 
curtains for decorative purposes, curtain rails, curtain 
rings, curtain hook, curtain rods, curtain rollers, 
shower curtains, household linen, table 
clothsincluding table cloths made of oilcloth, bed 
covers, sheets, piques, pillowcases, quilt cases, 
armchair cover, coffee table covers, napkings, paper 
bed covers, coverlets, fiber coverlets, blankets, quilts, 
mattress covers, bedclothes, cushions, wall covering 
made of fabric, bath linen, hand and face towels, wall 
hanging of textile, handkerchiefs of textile, carpets, 
floor coverings made of synthetic materials, 
wallpaper, non- textile wall covering, gymnastic mats, 
wrestling cushions, mats, rugs, hall rugs and matting.

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

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

Turkey, 05/01/2011, No. 2011/00474 טורקיה, 05/01/2011, מספר 2011/00474

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 11229/11/2012



Trade Mark No. 238624 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078935 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, cocoa powder, cocoa products, chocolate.

Class: 41 סוג: 41

Education, training, theoretical and practical training, 
namely personnel development through training and 
continuing professional development in the field of 
gastronomy; entertainment, namely organizing 
cooking and pastry competitions; organization of 
competitions, sporting and cultural activities, namely 
classes in the field of chocolate production and 
chocolate gastronomy; all included in class 41.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technical services in connection with 
agricultural methods and methods of cultivating 
cocoa as well as in connection with the production 
and processing of chocolate and chocolate products.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/10/2010, No. 614169 שוויץ, 28/10/2010, מספר 614169

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 11329/11/2012



 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

Identification No.: 72364

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 11429/11/2012



Trade Mark No. 238641 מספר סימן

Application Date 24/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079188 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and its parts, furniture of metal, furniture for 
camping, mirrors, camping beds, sleeping bags for 
campers, sofas, stands, picture frames, bedding, 
namely bed mattresses, spring mattresses, pillows, 
looking glasses and furnishing or toilet mirrors, 
curtain rails, curtain rings, curtain hook, curtain rods, 
curtain rollers, bamboo curtain, window shade 
curtains, band curtains, bead curtain for decorative 
purposes, cushions, desks, furniture fittings not of 
metal, furniture partitions, bed fitting not of meral, 
filing cabinet, shelves, shelves for cabinet.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats, hall rugs and matting. 

Class: 35 סוג: 35

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 good; all the aforementioned 
services refer to furniture and its parts, furniture of 
metal, furniture for camping, sofas,stand, desk, 
furniture partitions,picture frames, mirrors, furniture 
fitting not of metal, bed fitting not of metal, furnishing 
or toilet mirrors, bedding, bed mattresses, spring 
mattresses, bed linen, bedspreads, pillows, filling 
cabinets, shelves, shelves for cabinets, textile and 
textile goods, covering for furniture, woven or non 
wovenfabrics, fiberglass fabrics, knitted fabric, linen, 
linings, filtering material of textile, curtains, bamboo 
curtains, window shade curtains, band curtains, bead 
curtains for decorative purposes, curtain rails, curtain 
rings, curtain hook, curtain rods, curtain rollers, 
shower curtains, household linen, table 
clothsincluding table cloths made of oilcloth, bed 
covers, sheets, piques, pillowcases, quilt cases, 
armchair cover, coffee table covers, napkings, paper 
bed covers, coverlets, fiber coverlets, blankets, quilts, 
mattress covers, bedclothes, cushions, wall covering 
made of fabric, bath linen, hand and face towels, wall 
hanging of textile, handkerchiefs of textile, carpets, 
floor coverings made of synthetic materials, 
wallpaper, non- textile wall covering, gymnastic mats, 
wrestling cushions, mats, rugs, hall rugs and matting.

ט"ו כסלו תשע"ג - 11529/11/2012



 Owners

Name: BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 7,CAD No:5, TR-
38070 Melikgazi - Kayseri, Turkey

Identification No.: 72816

(Turkey Corporation)

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

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

Turkey, 05/01/2011, No. 2011/00505 טורקיה, 05/01/2011, מספר 2011/00505

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 11629/11/2012



Trade Mark No. 238649 מספר סימן

Application Date 09/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0569475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COSWELL S.p.A.

Address: Via P. Gobetti 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO 
(BO), Italy

Identification No.: 72824

(ITALIE Société par actions)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Dentifrices; curative toothpastes for the teeth and 
gums,  perfumery preparations, perfumes, essences, 
cosmetics, hair lotions.

Class: 5 סוג: 5

Curative solutions for the teeth and gums, dental 
cements, dental mastics, dental impression 
materials, dental amalgams, preparations for 
polishing dental prostheses, tooth polishes, porcelain 
for dental prostheses; adhesives for dental 
prostheses, preparations to facilitate teething, teeth 
filling material;  veterinary and sanitary preparations, 
dietetic goods for children and the sick, plasters, 
materials for dressings, material for filling teeth, 
dental wax, disinfectants, weed and pest control 
preparations, antiparasitic preparations.

ט"ו כסלו תשע"ג - 11729/11/2012



Trade Mark No. 238653 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0906534 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SILHOUETTE International Schmied AG

Address: Ellbognerstraße 24, A-4020 Linz, Austria

Identification No.: 72828

(public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments, in particular 
ophthalmic devices; spectacles, in particular optical 
eyeglasses, sunglasses, eyeglasses for sports, 
eyeglasses for protection purposes, eyeglasses with 
decorative elements; frames for eyeglasses, 
spectacle mountings, supports for eyeglasses, as 
well as fixations and temples for eyeglasses; optical 
spectacles and sunglasses, the frames thereof made 
of metal or a combination of metal and plastics; 
spectacle glasses; prescription lenses, contact 
lenses; spectacle supports, temples for eyeglasses, 
mountings for eyeglasses and spectacle frames 
made of metal or a combination of metal and plastics; 
glass for optical purposes; parts of optical articles in 
plastics; containers and cases for the aforementioned 
goods.

Class: 42 סוג: 42

Technical surveys and providing of expertise reports, 
research in the field of optics, in particular in the field 
of lenses and spectacles as well as in the field of 
materials for making optical devices, apparatus and 
instruments, in particular ophthalmic apparatus.

ט"ו כסלו תשע"ג - 11829/11/2012



Trade Mark No. 238656 מספר סימן

Application Date 11/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0972552 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG

Address: Kölner Strasse 71-77, 58256 Ennepetal, 
Germany

Identification No.: 72831

(Germany KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Goods of metal, as far as included in this class, as 
mechanical fastening elements, screws, nuts as well 
as threaded inserts of metal.

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, as 
far as included in this class; umbrellas, parasols.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear, footwear.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, plush toys, model vehicles and 
miniature vehicles, golf balls.

ט"ו כסלו תשע"ג - 11929/11/2012



Trade Mark No. 238662 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1010310 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Depilatories; make-up removing preparations; 
lipstick; beauty masks; shaving products; 
preservatives for leather (polish); creams for leather.

Class: 8 סוג: 8

Appliances and instruments for slaughtering 
butchers' animals; hand-operated hand tools for 
gardening; shearers (hand instruments); salad 
cutlery; nail files; nail clippers; hair-removing 
tweezers; hand tools for gardening; shovels; rakes; 
hammers; squeegees for window panes; scissors; 
secateurs; tin openers; rasps.

Class: 9 סוג: 9

Magnetic recording media, sound recording or optical 
discs; floppy disks; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculating machines; data processing 
equipment and computers; fire extinguishing 
apparatus; software for computer games; software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; diving suits, gloves or masks; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
protection devices for personal use against 
accidents; spectacles (optics); optical goods; 
spectacle cases; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; integrated circuit cards (smart 
cards); jumping sheets; computer mouse pads; 
computer mice; rules for measuring; radio transistors; 
spectacle cases; kitchen timers.

Class: 11 סוג: 11

Air-conditioning apparatus or installations; freezers; 
electric pocket torches; electric coffee machines; 
cookers; lighting apparatus for vehicles; heating and 
air-conditioning installations for vehicles; air and 
water purifying apparatus and machines; sterilizers; 
bread toasters; hair-dryers; lamps; kettles.

ט"ו כסלו תשע"ג - 12029/11/2012



Class: 14 סוג: 14

Jewellery; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; precious metals and alloys 
thereof; coins; works of art of precious metal; 
jewellery cases (caskets); precious metal boxes; 
watch cases, straps, chains, springs or glasses; key 
rings (trinkets or fobs); statues or figurines 
(statuettes) of precious metal; clock and watch 
cases; medals; key holders.

Class: 16 סוג: 16

Printing type; printing blocks; paper; cardboard; 
cardboard or paper boxes; posters; scrapbooks; 
cards; books; newspapers; prospectuses; pamphlets; 
calendars; writing instruments; lithographic or 
engraved art objects; paintings (framed or not); 
aquarelles; sewing patterns; graphic prints; drawing 
instruments; paper handkerchiefs; face towels of 
paper; table linen of paper; toilet paper; babies' 
disposable napkins of paper or cellulose; bags and 
sachets (envelopes, pouches) of paper or plastic for 
packaging purposes; garbage bags (of paper or 
plastic materials); cheque-book holders; labels for 
travel not of textile; pens; copy clips; signboards of 
paper or cardboard; tablecloths of paper.

Class: 17 סוג: 17

Products made of semi-processed plastics; packing, 
stopping and insulating materials; non-metallic 
flexible pipes; rubber stoppers; packing (cushioning, 
stuffing) materials of rubber or plastics; plastic 
sheeting for agricultural purposes; metal foil for 
insulation; insulating gloves, strips, fabrics or 
varnishes; artificial or synthetic resins (semi-finished 
products); bags or small bags (envelopes, pouches) 
made of rubber for packaging purposes; glass fibres 
or wool for insulation; kitchen gloves.

Class: 18 סוג: 18

Wallets; change purses; handbags, rucksacks, 
wheeled bags; bags for climbers, bags for campers, 
traveling bags, beach bags, school bags; unfitted 
vanity cases; collars or covers for animals; shopping 
nets or bags; bags or small bags (envelopes, 
pouches) made of leather for packaging purposes; 
wallets; card cases (notecases); passport holders; 
change purses; picnic bags; dog leashes.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, namely, mirrors, picture frames; works of 
art made of wood, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, wax, plaster, cork, reed, cane, wicker,   
mother-of-pearl, substitutes for all these materials or 
in plastic; coat hangers; chests of drawers; cushions; 
shelves; plastic packaging containers; armchairs; 
chairs; bedding (except linen); mattresses; funerary 
urns; plate racks; wickerwork; wooden or plastic 
boxes; tables; chairs; fans for personal use; mirrors; 
picture frames; signboards of wood or plastics.

ט"ו כסלו תשע"ג - 12129/11/2012



Class: 21 סוג: 21

Hand-operated cleaning instruments; porcelain; 
earthenware; bottles; works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass; statues or figurines (statuettes) made 
of porcelain, terracotta or glass; toiletry utensils or 
kits; refuse bins; glasses (receptacles); tableware; 
indoor aquaria; hairbrushes; nail brushes; 
dishwashing brushes; sugar bowls; graters; hip flasks 
used for alcohol; cruet stands; salt cellars; pepper 
pots; Chinese chopsticks; insulated bottles; funnels; 
egg-cups; cheese graters; nutmeg graters; aperitif 
serving dishes; ice scoops; bowls; cups; whisk 
brooms; scoops for use in the home; tart scoops; tea 
infusers; trays; salad bowls, corkscrews; plates; 
drinking glasses; fitted picnic baskets.

Class: 24 סוג: 24

Textiles; bed and table covers; fabrics for textile use; 
elastic woven material; velvet; bed linen; household 
linen; table linen not of paper; bath linen (except 
clothing); labels for travel made of cloth; non-paper 
tablecloths; table linen.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; babies' napkins of textile; underwear; 
bathing caps; bibs.

Class: 28 סוג: 28

Decorations for Christmas trees (except lighting 
articles); Christmas trees of synthetic material; 
physical training or gymnastics apparatus; fishing 
tackle; toys; games; namely: balls for games and 
play balloons;  billiard tables, cues or balls; playing 
cards and board games; ice or roller skates; toy 
scooters; sailboards and surf-boards; rackets; snow-
shoes; skis; protective paddings (parts of sports 
suits).

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; cigars; 
cigarettes; paper for cigarettes; tobacco pipes; 
lighters for smokers; cigar boxes or cases; cigarette 
boxes or cases; ashtrays for smokers.

Class: 35 סוג: 35

Dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services for third parties; business 
organization and management consultancy; 
accounting; document reproduction; employment 
agencies; computer file management; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
online advertising on a computer network; rental of 
advertising time on any media; publication of 
advertising texts; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations.

ט"ו כסלו תשע"ג - 12229/11/2012



 Owners

Name: GUILLEMET Jacques Henri François

Address: 59 rue de Turenne, F-75003 PARIS, France

Identification No.: 72833

Name: HIRZEL Léna Irène

Address: 59 rue de Turenne, F-75003 PARIS, France

Identification No.: 72834

Class: 43 סוג: 43

Bar services; catering services; hotel services; 
reservation of temporary accommodation; day 
nurseries; providing campground facilities; retirement 
homes; boarding for animals.

ט"ו כסלו תשע"ג - 12329/11/2012



Trade Mark No. 238688 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rona Markovitz שם: רונה מרקוביץ 

Address: כתובת : ת.ד. 429, בני ציון, 60910, ישראל

Identification No.: 033009952מספר זיהוי: 033009952

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Revital Yaron Zohar

Address: P.O.B. 14473, Tel Aviv, 61144, Israel

שם: עו"ד רויטל זהר ירון 

כתובת : ת.ד. 14473, תל אביב, 61144, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Home maintenance services, namely, plumbing, 
installation of electricity, aluminium and shutters, 
paints and renovation services; all included in class 
37.

שירותי תחזוקת הבית, דהיינו, אינסטלציה, התקנה של חשמל, 
אלומיניום ו- תריסים, שירותי צבע ושיפוצים; הנכללים כולם 

בסוג 37.                                                                         
    

ט"ו כסלו תשע"ג - 12429/11/2012



Trade Mark No. 238721 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAPOUGAN INDUSTRIES LTD. שם: תעשיות תפוגן בע"מ

Address: איזור תעשיה שער הנגב, P.O.B. 571,  ,80150 ,שדרות
ישראל

כתובת : איזור תעשיה שער הנגב, ת.ד. 571, שדרות, 80150, 
ישראל

Identification No.: 511969008מספר זיהוי: 511969008

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Prepared  frozen food products made of potatoes; all 
included in class 29.

מוצרי מזון קפואים מוכנים העשויים מתפוחי אדמה; הנכללים 
כולם בסוג 29.               

ט"ו כסלו תשע"ג - 12529/11/2012



RONIT FÜRST

Trade Mark No. 238731 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1100213 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Art Optic Ltd. שם: ארט אופטיק בע"מ

Address: 61 HaZamir Street, Kiryat Ono, 55507, Israel כתובת : רחוב הזמיר 61, קרית אונו, 55507, ישראל

Identification No.: 513191148מספר זיהוי: 513191148

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases; optical 
glasses; reading glasses; spectacles; eyeglass 
frames; frames for eyeglasses and sunglasses; 
pince-nez; protective eyeglasses; chains and cords 
for spectacles or sunglasses, and other accessories 
for spectacles and sunglasses; all included in class 9

משקפיים; משקפי שמש; נרתיקים למשקפיים; משקפיים 
אופטיות; משקפי קריאה; משקפי ראייה; מסגרות למשקפיים; 
מסגרות למשקפיים ולמשקפי שמש; משקפי חוטם; משקפי מגן; 
שרשרות ושרוכים למשקפיים ולמשקפי שמש ואביזרים נלווים 
אחרים למשקפיים ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    

      

ט"ו כסלו תשע"ג - 12629/11/2012



TORYUS

Trade Mark No. 238732 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: 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.               
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J2O

Trade Mark No. 238736 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED

Address: Chelmsford, Essex, United Kingdom

Identification No.: 19478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic drinks; fruit drinks; fruit juices; and  
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים; משקאות מפירות; מיצי פירות,  
ותכשירים  להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.             
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Trade Mark No. 238753 מספר סימן

Application Date 26/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TRADE MARK ISRAEL LTD שם: טרייד מארק ישראל בע"מ

Address: Hadasa 78 St, beit gozlan, beer-sheva, Israel כתובת : רח' הדסה 78, בית גוזלן, באר שבע, ישראל

Identification No.: 514013358מספר זיהוי: 514013358

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liati Chen, Adv.

Address: P.O.B. 1037, Beer Sheva, 84429, Israel

שם: ליאתי חן, עו"ד

כתובת : ת.ד. 1037, באר שבע, 84429, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics production; included in class 3. תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.           
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Trade Mark No. 238768 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו כסלו תשע"ג - 13029/11/2012



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
malignant tumor; Diagnostic reagents for 
pharmaceutical purpose; Diagnostic preparations for 
medicinal use; Medical preparations; Drugs for 
medical purposes; Chemical preparations for medical 
purpose; Antibiotics for medical use; Adjurvants for 
medical use; Hygiene preparations for medical use; 
Microorganism for medical use; Pharmaceutical 
preparations of multiple vitamins; Ointments for 
medical use; Baby meals except for powdered milk; 
Dental filling material; Antiseptics; Germicides; 
Herbicides; First-aid kits; Diagnostic reagents for 
medical use; Reagents for gene diagnosis; Cell 
culture media; Culture media for medical purposes; 
Pharmaceutical products for cosmetic or 
reconstructive plastic surgery or dermatology; 
Pharmaceutical preparations for preserving human 
tissues; Veterinary preparations for preserving 
human tissues; Pharmaceutical preparations for 
preserving internal organs of human; Veterinary 
preparations for preserving internal organs of animal; 
Diagnostic reagents for allergy; Veterinary 
preparations; Injectable dermal filler for recovering 
human skin; Pharmaceutical preparations for 
injection for use in smothing out wrinkles and fine 
lines; Pharmaceutical preparations for injection for 
use in contouring the face; Diagnostic reagents for 
measuring hepatitis B surface antibody; Diagnostic 
reagents for measuring hepatitis C surface antibody; 
Cardiovascular pharmaceuticals; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrine disease; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscloskeletal disease; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disease; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of autoimmune 
disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatosis; Vaccines; Pharmaceutical 
preparations of minerals; Adjunct preparations for the 
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of anemia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infertility; 
Pharmaceutical preparation for the purpose of 
inducing ovulation; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexual disorder; Medical 
preparations for the purpose of contrast media; 
Adjunct preparations for surgical procedures on the 
eyes; Growth hormones for humans; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urologic disease; 
Analgesics; Drugs for fever reducing; Antiphlogistics; 
all included in Class 5.

תכשירים פרמצבטיים עבור טיפול בגידול ממאיר, חומרים 
אבחוניים למטרה תרופתית, תכשירים אבחוניים לשימוש רפואי, 
תכשירים רפואיים, תרופות למטרות רפואיות, תכשירים כימיים 
למטרה רפואית, אנטיביוטיקה לשימוש רפואי, אדג'וונט לשימוש 

רפואי, תכשירים היגייניים לשימוש רפואי, מיקרואורגניזם 
לשימוש רפואי, תכשירים פרמצבטיים שכולל מספר ויטמינים, 
משחה לשימוש רפואי, ארוחות לתינוק חוץ מחלב אבקי, חומר 
מילוי דנטלי, אנטיספטיקים, קוטל חיידקים, קוטל עשבים, ערכה 
עבור עזרה ראשונה, חומרים אבחוניים לשימוש רפואי, חומרים 

לאבחון גנים, אמצעי לגידול תאים, מדיה לגידול למטרות 
רפואיות, מוצרים פרמצבטיים לניתוח פלסטי קוסמטי או 
שיחזורי או לרפואת העור, תכשירים פרמצבטיים לשימור 

רקמות אנושיות, תכשירים ווטרינרים לשימור רקמות אנושיות, 
תכשירים פרמצבטיים לשימור איברים פנימיים של בן-אדם, 

תכשירים ווטרינרים לשימור איברים פנימיים של חיות, חומרים 
אבחוניים לאלרגיה, תכשירים ווטרינרים, מילוי עורי להזרקה 
לעור אנושי שמבריא, תכשירים פרמצבטיים להזרקה לשימוש 
ביישור קטמים וקווים, תכשירים פרמצבטיים להזרקה לשימוש 
בתיאור הפנים, חומרים אבחוניים למדידת שטח הנוגדן של 
היפוטיטוס B, חומרים אבחוניים למדידת שטח הנוגדן של 

היפוטיטוס C, תרופות עבור הלב, תכשירים פרמצבטיים לטיפול 
במחלת אנדוקריני, תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה 
שרירישלדי, תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה נירולוגי, 
תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה מטובלי, תכשירים 
פרמצבטיים לטיפול במחלה מדבק, תכשירים פרמצבטיים 
לטיפול במחלה אוטואימוני, תכשירים פרמצבטיים לטיפול 

במחלת העור, חיסונים, תכשירים פרמצבטיים של מינראלים, 
תכשירים נוספים לטיפול בסרטן, תכשירים פרמצבטיים לטיפול 
אנמיה, תכשירים פרמצבטיים לטיפול באי-פוריות, תכשירים 
פרמצבטיים למטרת גרימה לביוץ, תכשירים פרמצבטיים 

לטיפול במחלה מינית, תכשירים רפואיים למטרת מדיה ניגוד, 
תכשירים נוספים לפעולות ניתוחיות עבור העיניים, הרמוני גידול 
לבני-אדם, תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה אורולוגית, 

אנלגסיקים, תרופות להורדת חום, אנטיפלוגיסטיקים, הכל כלול 
בסוג 5.                                                                           
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Class: 9 סוג: 9

DNA chips; Dosage dispensers; Capillary tubes; 
Oxygen transvasing apparatus; Incubators for 
bacteria culture; Test tubes; Food analysis 
apparatus; Physical and chemical laboratory 
apparatus and instruments; Apparatus and 
instruments for physics; Apparatus for automatic 
chromatography; Magnetic agitators; Pipettes; 
Chemistry apparatus and instruments; Computer 
software for medical purposes; Biochips; Cell chips; 
Testing apparatus for cell chips; Analysis apparatus 
for cell chips; Diagnostic chips for pharmaceutical 
purposes; Diagnostic chips for medical purposes; 
Computer software for diseases diagnostics for 
medical purposes; Computer software for electronic 
chart for medical purposes; Electrophoresis 
apparatus for laboratory use; Amplifiers for 
polymerase chain reaction (PCR) used to amplify 
DNA for laboratory use; Rotating Stirrer; Laboratory 
apparatus for use in DNA extraction; Centrifugal 
separators; Kits comprised of laboratory apparatus, 
fittings, reagents and control solution; DNA extracting 
kits for laboratory apparatus; Low-temperature 
reactors for laboratory use; Enzyme reactors for 
laboratory use; Agitators; Absorption 
spectrophotometers; Double boilers for laboratory 
use; Laboratory apparatus for use in microbial 
analysis; Protein chips; all included in Class 9.

שבבים דנ"א, מנפק תרופה, צינורות נימיות, התקן להעברת 
חמצן, אינקובטור לגידול חיידקים, מבחנה, התקן לאנליזה של 
אוכל, התקנים וכלים למעבדות פסיקה וכימיה, התקנים וכלים 
לפסיקה, התקן עבור קרומוטוגרפיה אוטומטית, אג'טיטור 
מגנטית, פייפטים, התקנים וכלים לכימיה, תוכנת מחשב 

למטרת רפואית, שבבים-ביו, שבבי-תא, התקן אבחנה עבור 
שבבי-תא, התקן אנליזה עבור שבבי-תא, שבבי אבחון למטרות 
פרמצבטיות, שבבי אבחון למטרות רפואיות, תוכנת מחשב 
לאבחון מחלות למטרות רפואיות, התקן אלקטרופוריסיס 

 (PCR) לשימוש מעבדה, מגבר לתגובת פולימרייס שרשרת
לשימוש להגביר דנ"א לשימוש מעבדה, מערבב מסתובב, התקן 
למעבדה לשימוש במיצוי דנ"א, מפרידים סנטראפוגלים, ערכות 

שכוללים התקן למעבדה, מתאמים, חומרים ותמיסה 
סטנדרטית, ערכות למיצוי דנ"א להתקן מעבדה, כורים 

בטמפרטורה נמוכה לשימוש מעבדה, כורים לאינזים לשימוש 
במעבדה, אג'טטור, ספקטרומטר קליטה, דודי חימום לשימוש 
מעבדה, התקן מעבדה לשימוש באנליזה מיקרובייל, שבבי 

חלבון, הכל כלול בסוג 9.                                                   
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Class: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; Apparatus for blood 
analysis; Devices for measuring blood sugar; 
Diagnostic apparatus for medical purposes; 
Radiological apparatus for medical purposes; 
Radiotherapy apparatus; Roentgen apparatus for 
medical purposes; X-ray appliances for dental; 
Irrigators for medical use; Heart pacemakers; Electric 
dental apparatus; Orthodontic machines and 
instruments for dental purposes; Nursing appliances; 
Suture materials for medical purposes; Electric 
blankets for medical purposes; Electric heating pads 
for medical purposes; Gloves for medical purposes; 
Masks for medical purposes; Lavage apparatus; 
Portable X-ray appliances; Portable X-ray detectors; 
DNA analysis apparatus for medical purposes; DNA 
diagnostic apparatus for medical purposes; DNA 
diagnostic apparatus for i  vitro diagnosis; DNA 
diagnostic apparatus; DNA tester; Automated 
External Defibrillator [AED]; Diagnosis apparatus for 
blood; Diagnosis apparatus for hereditary disease; 
Diagnosis apparatus for DNA; Diagnosis apparatus 
for clinical purposes; Diagnosis apparatus for medical 
experiments; Diagnosis apparatus for pregnancy 
testing; Diagnosis apparatus for hepatitis C virus; 
Diagnosis apparatus for Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); Diagnosis test apparatus for 
medical purposes; Diagnosis apparatus for testing 
virus infections; Diagnosis apparatus for testing 
microbial infections; Diagnosis apparatus for testing 
contagious infectious diseases; Detection test 
apparatus for pathogenic microbes; Diagnosis 
apparatus for allergy; Measuring instrument for 
allergy diagnosis; Measuring instrument for molecule 
diagnosis; Measuring apparatus for medical 
purposes; Light irradiator for medical purposes; LED 
lamps for medical purposes; Electric massage 
apparatus; Lamps for medical purposes; Laser for 
medical purposes; Massage apparatus for medical 
purposes; Analyzing apparatus for medical use; 
Galvanic therapeutic appliances; all included i  Class 
10.

התקן לבדיקת דם, התקן לאנליזה של דם, התקן למדידת סוכר 
בדם, התקנן אבחוני למטרות רפואיות, התקן רדיאולוגי למטרות 

רפואיות, התקן טיפולרדיו, התקן רנטגן למטרות רפואיות, 
מכשירים קרני-X למטרות דנטליות, משקה לשימוש רפואי, 

קוצב לב, התקן דנטלי אלקטרוני, מכשירים אורתודונטיים וכלים 
למטרות דנטליות, מכשירי טיפול, חומרי תפר למטרות רפואיות, 
שמיכה אלקטרונית למטרות רפואיות, כרית חימום למטרות 
רפואיות, כפפות למטרות רפואיות, מסכות למטרות רפואיות, 
התקן לוויץ', , מכשירים קרני-X ניידים, גלאים קרני-X ניידים, 
התקן אבחוני דנ"א לאבחון חוץ גופי, התקן אבחוני דנ"א, בוחן 
דנ"א, דפיברילטור אוטומטי חיצוני [AED], התקן אבחוני לדם, 
התקן אבחוני למחלה תורשתי, התקן אבחוני לדנ"א, התקן 

אבחוני למטרות קליניות, התקן אבחוני לניסויים רפואיים, התקן 
אבחוני לבדיקת הריון, התקן אבחוני לווירוס הפטיטוס C, התקן 
אבחוני תסמונת כשל חסוני ((AIDS, התקן לבדיקה אבחוני 
למטרות רפואיות, התקן אבחוני לבדיקת זיהומי ווירוס, התקן 

אבחוני לבדיקת זיהום מיקרובייל, התקן אבחוני לבדיקת מחלות 
זיהומיות מדבקות, התקן לבדיקת גילוי מיקרובים פתוגני, התקן 

אבחוני לאלרגיות, כלי מדידה לאבחון אלרגיה, כלי מדידה 
לאבחון תרכובת, התקן מדידה למטרות רפואיות, מקרין אור 
למטרות רפואיות, מנורת LED למטרות רפואיות, התקן עיסוי 
אלקטרוני, מנורות למטרות רפואיות, לייזר למטרות רפואיות, 
התקן עיסוי למטרות רפואיות, התקן אנליזה לשימוש רפואי, 

מכשירים גלווניים טיפוליים, הכל כלול בסוג 10.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 11 סוג: 11

Sterilizing apparatus for hospital use; all included in 
Class 11.

התקן חיטוא לשימוש בבית חולים; הכל כלול בסוג 11.             
                        

Class: 35 סוג: 35

Commercial intermediary services in the field of 
medical machines and apparatus; Wholesale 
distributorships featuring pharmaceutical products; 
Retail store services featuring pharmaceutical 
products; Brokerage services of pharmaceutical 
products; Commercial intermediary services in the 
field of pharmaceutical products; Sales arranging of 
pharmaceutical products; Sales arranging of medical 
products; all included in Class 35.

שירותי אמצעיים מסחריים בתחום מכשירים רפואיים והתקן, 
מפיצים בסיטונות שמיצגים מוצרים פרמצבטיים, שירותי תיווך 
של מוצרים פרמצבטיים, שירותי אמצעיים מסחריים בתחום 
מוצרים פרמצבטיים, מכירות של מוצרים פרמצבטיים, מכירות 
של מוצרים רפואיים, הכל כלול בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 36 סוג: 36

Medical insurance services; Health insurance 
underwriting; Insurance services; Insurance advisory 
services; Insurance information; all included in Class 
36.

שירותי ביטוח רפואי, חתום ביטוח בריאות, שירותי ביטוח, 
שירותי ייעוץ לביטוח, מידע אודות ביטוח, הכל כלול בסוג 36.   
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Class: 37 סוג: 37

Construction of medical establishments; Building of 
hospitals; Repair of medical machines and 
apparatus; all included in Class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 37

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Research and development of vaccines and 
medicines; Crude medicines research; Research on 
adult diseases; Bacteriological research; Research 
on cancer; Pharmaceutical development; 
Pharmaceutical research; Pharmaceutical advice; 
Pharmaceutical product evaluation; Consultancy 
pertaining to pharmacology; Research for medical 
products; Medical research; Gene analysis; Genetic 
research; Research and development of DNA chips; 
Services for the planning [design] of hospitals; 
Chemical research; Computer software development; 
Medical apparatus research; Research and 
development of diagnostic apparatus; all included in 
Class 42

מחקר ופיתוח של חיסונים ותרופות, מחקר תרופות גס, מחקר 
על אודות מחלות מבוגרים, מחקר שקשור לבקטריה, מחקר 
הקשור לסרטן, פיתוח פרמצבטי, מחקר פרמצבטי, ייעוץ 

פרמצבטי, הערכת מוצר פרמצבטי, ייעוץ שקשור לפרמקולוגיה, 
מחקר למוצרים רפואיים, מחקר רפואי, אנליזת גנים, מחקר 
גנתית, מחקר ופיתוח של שבבי דנ"א, שירותים לתכנון [עיצוב] 
בתי חולים, מחקר כימי, פיתוח תוכנה למחשב, מחקר שקשור 
להתקן רפואי, מחקר ופיתוח של התקן אבחון, הכל כלול בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical nursing; Health care; Physical examination 
services; Hospitals; Medical clinics; Veterinary; 
Pharmacy; Pharmaceutical advice; Arranging of 
pharmaceutical preparations; Dispensing of 
pharmaceuticals; Pharmacy advice; Sanatoriums; 
Telemedicine services; Telemedicine; Medical 
nursing; Rental of medical machines and apparatus; 
Rental of medical and health care equipment; 
Medical assistance; Medical consultations; Medical 
clinics; Rental of X-ray apparatus for medical 
purposes; Providing health information; Medical 
product testing; Technology services on selecting 
medicines; Medical product information; Doctor's
[medical practitioner's] office; Clinical medicine; 
Midwife services; Performing diagnosis of diseases; 
Dental assistant services; Dentistry; Orthodontic 
services; Acupuncture; Health care by oriental 
medicines; Physical therapy by oriental medicines; 
Medical services by oriental medicines; Herb clinics; 
Oriental medical clinics; Blood testing; Blood bank 
services; Hospices; Convalescent homes; all 
included in Class 44.

טיפול רפואי, טיפול בריאותי, שירותי בדיקה פיסקלית, בתי 
חולים, קליניקות רפואיות, וטרינרי, בית מרקחת, ייעוץ 

פרמצבטי, סידור של תכשירים פרמצבטיים, הפצה של תרופות, 
ייעוץ בית מרקחת, סנטוריומים, שירותי טל-רפואה, טיפול 
רפואי, השכרה של מכשירים רפואיים והתקן, השכרה של 
מכשירי טיפול בריאותי, עזרה רפואי, ייעוץ רפואי, קליניקות 
רפואיות, השכרה של התקן קרני-X למטרות רפואיות, סיפוק 
מידע בריאותי, בדיקת מוצר רפואי, שירותי טכנולוגיה על 

בחירת תרופות, מידע על מוצרים רפואיים, משרד הרופא [איש 
רפואי], רפואה קלינית, שירותי מילדת, ביצוע אבחון של מחלה, 
שירות עוזר דנטלי, רפואת שניים, שירותי אורטודנטיים, דיקור 
סיני, טיפול בריאותי על ידי רפואה מזרחי, קליניקות צמחים, 

קליניקות רפואה מזרחי, בדיקת דם, שירותי בנק דם, 
הוספיסים, בתי החלמה, הכל כלול בסוג 44.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

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

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

Republic of Korea, 14/01/2011, No. 45-2011-
0000205

דרום קוריאה, 14/01/2011, מספר 45-2011-0000205

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 13429/11/2012



 Owners

Name: LG Corp.

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

Identification No.: 802063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט"ו כסלו תשע"ג - 13529/11/2012



Trade Mark No. 238769 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו כסלו תשע"ג - 13629/11/2012



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
malignant tumor; Diagnostic reagents for 
pharmaceutical purpose; Diagnostic preparations for 
medicinal use; Medical preparations; Drugs for 
medical purposes; Chemical preparations for medical 
purpose; Antibiotics for medical use; Adjurvants for 
medical use; Hygiene preparations for medical use; 
Microorganism for medical use; Pharmaceutical 
preparations of multiple vitamins; Ointments for 
medical use; Baby meals except for powdered milk; 
Dental filling material; Antiseptics; Germicides; 
Herbicides; First-aid kits; Diagnostic reagents for 
medical use; Reagents for gene diagnosis; Cell 
culture media; Culture media for medical purposes; 
Pharmaceutical products for cosmetic or 
reconstructive plastic surgery or dermatology; 
Pharmaceutical preparations for preserving human 
tissues; Veterinary preparations for preserving 
human tissues; Pharmaceutical preparations for 
preserving internal organs of human; Veterinary 
preparations for preserving internal organs of animal; 
Diagnostic reagents for allergy; Veterinary 
preparations; Injectable dermal filler for recovering 
human skin; Pharmaceutical preparations for 
injection for use in smothing out wrinkles and fine 
lines; Pharmaceutical preparations for injection for 
use in contouring the face; Diagnostic reagents for 
measuring hepatitis B surface antibody; Diagnostic 
reagents for measuring hepatitis C surface antibody; 
Cardiovascular pharmaceuticals; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrine disease; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscloskeletal disease; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disease; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of autoimmune 
disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatosis; Vaccines; Pharmaceutical 
preparations of minerals; Adjunct preparations for the 
treatment of cancer; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of anemia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infertility; 
Pharmaceutical preparation for the purpose of 
inducing ovulation; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexual disorder; Medical 
preparations for the purpose of contrast media; 
Adjunct preparations for surgical procedures on the 
eyes; Growth hormones for humans; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urologic disease; 
Analgesics; Drugs for fever reducing; Antiphlogistics; 
all included in Class 5.

תכשירים פרמצבטיים עבור טיפול בגידול ממאיר, חומרים 
אבחוניים למטרה תרופתית, תכשירים אבחוניים לשימוש רפואי, 
תכשירים רפואיים, תרופות למטרות רפואיות, תכשירים כימיים 
למטרה רפואית, אנטיביוטיקה לשימוש רפואי, אדג'וונט לשימוש 

רפואי, תכשירים היגייניים לשימוש רפואי, מיקרואורגניזם 
לשימוש רפואי, תכשירים פרמצבטיים שכולל מספר ויטמינים, 
משחה לשימוש רפואי, ארוחות לתינוק חוץ מחלב אבקי, חומר 
מילוי דנטלי, אנטיספטיקים, קוטל חיידקים, קוטל עשבים, ערכה 
עבור עזרה ראשונה, חומרים אבחוניים לשימוש רפואי, חומרים 

לאבחון גנים, אמצעי לגידול תאים, מדיה לגידול למטרות 
רפואיות, מוצרים פרמצבטיים לניתוח פלסטי קוסמטי או 
שיחזורי או לרפואת העור, תכשירים פרמצבטיים לשימור 

רקמות אנושיות, תכשירים ווטרינרים לשימור רקמות אנושיות, 
תכשירים פרמצבטיים לשימור איברים פנימיים של בן-אדם, 

תכשירים ווטרינרים לשימור איברים פנימיים של חיות, חומרים 
אבחוניים לאלרגיה, תכשירים ווטרינרים, מילוי עורי להזרקה 
לעור אנושי שמבריא, תכשירים פרמצבטיים להזרקה לשימוש 
ביישור קטמים וקווים, תכשירים פרמצבטיים להזרקה לשימוש 
בתיאור הפנים, חומרים אבחוניים למדידת שטח הנוגדן של 
היפוטיטוס B, חומרים אבחוניים למדידת שטח הנוגדן של 

היפוטיטוס C, תרופות עבור הלב, תכשירים פרמצבטיים לטיפול 
במחלת אנדוקריני, תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה 
שרירישלדי, תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה נירולוגי, 
תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה מטובלי, תכשירים 
פרמצבטיים לטיפול במחלה מדבק, תכשירים פרמצבטיים 
לטיפול במחלה אוטואימוני, תכשירים פרמצבטיים לטיפול 

במחלת העור, חיסונים, תכשירים פרמצבטיים של מינראלים, 
תכשירים נוספים לטיפול בסרטן, תכשירים פרמצבטיים לטיפול 
אנמיה, תכשירים פרמצבטיים לטיפול באי-פוריות, תכשירים 
פרמצבטיים למטרת גרימה לביוץ, תכשירים פרמצבטיים 

לטיפול במחלה מינית, תכשירים רפואיים למטרת מדיה ניגוד, 
תכשירים נוספים לפעולות ניתוחיות עבור העיניים, הרמוני גידול 
לבני-אדם, תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלה אורולוגית, 

אנלגסיקים, תרופות להורדת חום, אנטיפלוגיסטיקים, הכל כלול 
בסוג 5.                                                                           
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Class: 9 סוג: 9

DNA chips; Dosage dispensers; Capillary tubes; 
Oxygen transvasing apparatus; Incubators for 
bacteria culture; Test tubes; Food analysis 
apparatus; Physical and chemical laboratory 
apparatus and instruments; Apparatus and 
instruments for physics; Apparatus for automatic 
chromatography; Magnetic agitators; Pipettes; 
Chemistry apparatus and instruments; Computer 
software for medical purposes; Biochips; Cell chips; 
Testing apparatus for cell chips; Analysis apparatus 
for cell chips; Diagnostic chips for pharmaceutical 
purposes; Diagnostic chips for medical purposes; 
Computer software for diseases diagnostics for 
medical purposes; Computer software for electronic 
chart for medical purposes; Electrophoresis 
apparatus for laboratory use; Amplifiers for 
polymerase chain reaction (PCR) used to amplify 
DNA for laboratory use; Rotating Stirrer; Laboratory 
apparatus for use in DNA extraction; Centrifugal 
separators; Kits comprised of laboratory apparatus, 
fittings, reagents and control solution; DNA extracting 
kits for laboratory apparatus; Low-temperature 
reactors for laboratory use; Enzyme reactors for 
laboratory use; Agitators; Absorption 
spectrophotometers; Double boilers for laboratory 
use; Laboratory apparatus for use in microbial 
analysis; Protein chips; all included in Class 9.

שבבים דנ"א, מנפק תרופה, צינורות נימיות, התקן להעברת 
חמצן, אינקובטור לגידול חיידקים, מבחנה, התקן לאנליזה של 
אוכל, התקנים וכלים למעבדות פסיקה וכימיה, התקנים וכלים 
לפסיקה, התקן עבור קרומוטוגרפיה אוטומטית, אג'טיטור 
מגנטית, פייפטים, התקנים וכלים לכימיה, תוכנת מחשב 

למטרת רפואית, שבבים-ביו, שבבי-תא, התקן אבחנה עבור 
שבבי-תא, התקן אנליזה עבור שבבי-תא, שבבי אבחון למטרות 
פרמצבטיות, שבבי אבחון למטרות רפואיות, תוכנת מחשב 
לאבחון מחלות למטרות רפואיות, התקן אלקטרופוריסיס 

 (PCR) לשימוש מעבדה, מגבר לתגובת פולימרייס שרשרת
לשימוש להגביר דנ"א לשימוש מעבדה, מערבב מסתובב, התקן 
למעבדה לשימוש במיצוי דנ"א, מפרידים סנטראפוגלים, ערכות 

שכוללים התקן למעבדה, מתאמים, חומרים ותמיסה 
סטנדרטית, ערכות למיצוי דנ"א להתקן מעבדה, כורים 

בטמפרטורה נמוכה לשימוש מעבדה, כורים לאינזים לשימוש 
במעבדה, אג'טטור, ספקטרומטר קליטה, דודי חימום לשימוש 
מעבדה, התקן מעבדה לשימוש באנליזה מיקרובייל, שבבי 

חלבון, הכל כלול בסוג 9.                                                   
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Class: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; Apparatus for blood 
analysis; Devices for measuring blood sugar; 
Diagnostic apparatus for medical purposes; 
Radiological apparatus for medical purposes; 
Radiotherapy apparatus; Roentgen apparatus for 
medical purposes; X-ray appliances for dental; 
Irrigators for medical use; Heart pacemakers; Electric 
dental apparatus; Orthodontic machines and 
instruments for dental purposes; Nursing appliances; 
Suture materials for medical purposes; Electric 
blankets for medical purposes; Electric heating pads 
for medical purposes; Gloves for medical purposes; 
Masks for medical purposes; Lavage apparatus; 
Portable X-ray appliances; Portable X-ray detectors; 
DNA analysis apparatus for medical purposes; DNA 
diagnostic apparatus for medical purposes; DNA 
diagnostic apparatus for i  vitro diagnosis; DNA 
diagnostic apparatus; DNA tester; Automated 
External Defibrillator [AED]; Diagnosis apparatus for 
blood; Diagnosis apparatus for hereditary disease; 
Diagnosis apparatus for DNA; Diagnosis apparatus 
for clinical purposes; Diagnosis apparatus for medical 
experiments; Diagnosis apparatus for pregnancy 
testing; Diagnosis apparatus for hepatitis C virus; 
Diagnosis apparatus for Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); Diagnosis test apparatus for 
medical purposes; Diagnosis apparatus for testing 
virus infections; Diagnosis apparatus for testing 
microbial infections; Diagnosis apparatus for testing 
contagious infectious diseases; Detection test 
apparatus for pathogenic microbes; Diagnosis 
apparatus for allergy; Measuring instrument for 
allergy diagnosis; Measuring instrument for molecule 
diagnosis; Measuring apparatus for medical 
purposes; Light irradiator for medical purposes; LED 
lamps for medical purposes; Electric massage 
apparatus; Lamps for medical purposes; Laser for 
medical purposes; Massage apparatus for medical 
purposes; Analyzing apparatus for medical use; 
Galvanic therapeutic appliances; all included i  Class 
10.

התקן לבדיקת דם, התקן לאנליזה של דם, התקן למדידת סוכר 
בדם, התקנן אבחוני למטרות רפואיות, התקן רדיאולוגי למטרות 

רפואיות, התקן טיפולרדיו, התקן רנטגן למטרות רפואיות, 
מכשירים קרני-X למטרות דנטליות, משקה לשימוש רפואי, 

קוצב לב, התקן דנטלי אלקטרוני, מכשירים אורתודונטיים וכלים 
למטרות דנטליות, מכשירי טיפול, חומרי תפר למטרות רפואיות, 
שמיכה אלקטרונית למטרות רפואיות, כרית חימום למטרות 
רפואיות, כפפות למטרות רפואיות, מסכות למטרות רפואיות, 
התקן לוויץ', , מכשירים קרני-X ניידים, גלאים קרני-X ניידים, 
התקן אבחוני דנ"א לאבחון חוץ גופי, התקן אבחוני דנ"א, בוחן 
דנ"א, דפיברילטור אוטומטי חיצוני [AED], התקן אבחוני לדם, 
התקן אבחוני למחלה תורשתי, התקן אבחוני לדנ"א, התקן 

אבחוני למטרות קליניות, התקן אבחוני לניסויים רפואיים, התקן 
אבחוני לבדיקת הריון, התקן אבחוני לווירוס הפטיטוס C, התקן 
אבחוני תסמונת כשל חסוני ((AIDS, התקן לבדיקה אבחוני 
למטרות רפואיות, התקן אבחוני לבדיקת זיהומי ווירוס, התקן 

אבחוני לבדיקת זיהום מיקרובייל, התקן אבחוני לבדיקת מחלות 
זיהומיות מדבקות, התקן לבדיקת גילוי מיקרובים פתוגני, התקן 

אבחוני לאלרגיות, כלי מדידה לאבחון אלרגיה, כלי מדידה 
לאבחון תרכובת, התקן מדידה למטרות רפואיות, מקרין אור 
למטרות רפואיות, מנורת LED למטרות רפואיות, התקן עיסוי 
אלקטרוני, מנורות למטרות רפואיות, לייזר למטרות רפואיות, 
התקן עיסוי למטרות רפואיות, התקן אנליזה לשימוש רפואי, 

מכשירים גלווניים טיפוליים, הכל כלול בסוג 10.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 11 סוג: 11

Sterilizing apparatus for hospital use; all included in 
Class 11.

התקן חיטוא לשימוש בבית חולים; הכל כלול בסוג 11.             
                        

Class: 35 סוג: 35

Commercial intermediary services in the field of 
medical machines and apparatus; Wholesale 
distributorships featuring pharmaceutical products; 
Retail store services featuring pharmaceutical 
products; Brokerage services of pharmaceutical 
products; Commercial intermediary services in the 
field of pharmaceutical products; Sales arranging of 
pharmaceutical products; Sales arranging of medical 
products; all included in Class 35.

שירותי אמצעיים מסחריים בתחום מכשירים רפואיים והתקן, 
מפיצים בסיטונות שמיצגים מוצרים פרמצבטיים, שירותי תיווך 
של מוצרים פרמצבטיים, שירותי אמצעיים מסחריים בתחום 
מוצרים פרמצבטיים, מכירות של מוצרים פרמצבטיים, מכירות 
של מוצרים רפואיים, הכל כלול בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 36 סוג: 36

Medical insurance services; Health insurance 
underwriting; Insurance services; Insurance advisory 
services; Insurance information; all included in Class 
36.

שירותי ביטוח רפואי, חתום ביטוח בריאות, שירותי ביטוח, 
שירותי ייעוץ לביטוח, מידע אודות ביטוח, הכל כלול בסוג 36.   
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Class: 37 סוג: 37

Construction of medical establishments; Building of 
hospitals; Repair of medical machines and 
apparatus; all included in Class 37.

בניה של מוסדות רפואיות, בניה של בתי חולים, תיקון מכשירים 
רפואיים והתקן, הכל כלול בסוג 37.                                     

                                              

Class: 42 סוג: 42

Research and development of vaccines and 
medicines; Crude medicines research; Research on 
adult diseases; Bacteriological research; Research 
on cancer; Pharmaceutical development; 
Pharmaceutical research; Pharmaceutical advice; 
Pharmaceutical product evaluation; Consultancy 
pertaining to pharmacology; Research for medical 
products; Medical research; Gene analysis; Genetic 
research; Research and development of DNA chips; 
Services for the planning [design] of hospitals; 
Chemical research; Computer software development; 
Medical apparatus research; Research and 
development of diagnostic apparatus; all included in 
Class 42.

מחקר ופיתוח של חיסונים ותרופות, מחקר תרופות גס, מחקר 
על אודות מחלות מבוגרים, מחקר שקשור לבקטריה, מחקר 
הקשור לסרטן, פיתוח פרמצבטי, מחקר פרמצבטי, ייעוץ 

פרמצבטי, הערכת מוצר פרמצבטי, ייעוץ שקשור לפרמקולוגיה, 
מחקר למוצרים רפואיים, מחקר רפואי, אנליזת גנים, מחקר 
גנתית, מחקר ופיתוח של שבבי דנ"א, שירותים לתכנון [עיצוב] 
בתי חולים, מחקר כימי, פיתוח תוכנה למחשב, מחקר שקשור 
להתקן רפואי, מחקר ופיתוח של התקן אבחון, הכל כלול בסוג 
                                                                               .42
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 44 סוג: 44

Medical nursing; Health care; Physical examination 
services; Hospitals; Medical clinics; Veterinary; 
Pharmacy; Pharmaceutical advice; Arranging of 
pharmaceutical preparations; Dispensing of 
pharmaceuticals; Pharmacy advice; Sanatoriums; 
Telemedicine services; Telemedicine; Medical 
nursing; Rental of medical machines and apparatus; 
Rental of medical and health care equipment; 
Medical assistance; Medical consultations; Medical 
clinics; Rental of X-ray apparatus for medical 
purposes; Providing health information; Medical 
product testing; Technology services on selecting 
medicines; Medical product information; Doctor's
[medical practitioner's] office; Clinical medicine; 
Midwife services; Performing diagnosis of diseases; 
Dental assistant services; Dentistry; Orthodontic 
services; Acupuncture; Health care by oriental 
medicines; Physical therapy by oriental medicines; 
Medical services by oriental medicines; Herb clinics; 
Oriental medical clinics; Blood testing; Blood bank 
services; Hospices; Convalescent homes; all 
included in Class 44.

טיפול רפואי, טיפול בריאותי, שירותי בדיקה פיסקלית, בתי 
חולים, קליניקות רפואיות, וטרינרי, בית מרקחת, ייעוץ 

פרמצבטי, סידור של תכשירים פרמצבטיים, הפצה של תרופות, 
ייעוץ בית מרקחת, סנטוריומים, שירותי טל-רפואה, טיפול 
רפואי, השכרה של מכשירים רפואיים והתקן, השכרה של 
מכשירי טיפול בריאותי, עזרה רפואי, ייעוץ רפואי, קליניקות 
רפואיות, השכרה של התקן קרני-X למטרות רפואיות, סיפוק 
מידע בריאותי, בדיקת מוצר רפואי, שירותי טכנולוגיה על 

בחירת תרופות, מידע על מוצרים רפואיים, משרד הרופא [איש 
רפואי], רפואה קלינית, שירותי מילדת, ביצוע אבחון של מחלה, 
שירות עוזר דנטלי, רפואת שניים, שירותי אורטודנטיים, דיקור 
סיני, טיפול בריאותי על ידי רפואה מזרחי, קליניקות צמחים, 

קליניקות רפואה מזרחי, בדיקת דם, שירותי בנק דם, 
הוספיסים, בתי החלמה, הכל כלול בסוג 44.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

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

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

Republic of Korea, 14/01/2011, No. 45-2011-
0000204

דרום קוריאה, 14/01/2011, מספר 45-2011-0000204

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 14029/11/2012



 Owners

Name: LG Corp.

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

Identification No.: 802063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט"ו כסלו תשע"ג - 14129/11/2012



Trade Mark No. 238845 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0834310 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 72592

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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy 
products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices, ice for refreshment.

ט"ו כסלו תשע"ג - 14229/11/2012



Trade Mark No. 238846 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0850783 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho,,Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72888

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for 
human use.

ט"ו כסלו תשע"ג - 14329/11/2012



Trade Mark No. 238855 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0935517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

Identification No.: 71457

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases of the metabolism, blood and blood forming 
organs.

ט"ו כסלו תשע"ג - 14429/11/2012



Trade Mark No. 238857 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0949772 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho,,Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72888

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 14529/11/2012



Trade Mark No. 238858 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0981286 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho,,Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72896

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances.

ט"ו כסלו תשע"ג - 14629/11/2012



Trade Mark No. 238864 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018436 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances.

ט"ו כסלו תשע"ג - 14729/11/2012



Trade Mark No. 238865 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018564 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances.

ט"ו כסלו תשע"ג - 14829/11/2012



Trade Mark No. 238874 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067715 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Magenta, yellow 
and orange. as shown in the mark.

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho,,Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72896

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2010, No. 2010-97179 יפן, 15/12/2010, מספר 2010-97179

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 14929/11/2012



Trade Mark No. 238875 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067774 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
medicines for human purposes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 15029/11/2012



Trade Mark No. 238876 מספר סימן

Application Date 25/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067918 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Address: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103
-8426, Japan

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
medicines for human purposes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 15129/11/2012



SAMBATINI

Trade Mark No. 238882 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAMBA LLC

Address: 37 West 17th Street, New York, NY, 10011, 
U.S.A.

Identification No.: 57644

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Prepared alcoholic cocktails; included in class 33. קוקטיילים אלכוהוליים מוכנים; הנכללים בסוג 33.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 15229/11/2012



APOSCORE

Trade Mark No. 238905 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aposense LTD. שם: אפוסנס בע"מ

Address: 5-7 Haodem Street, Kiryat Matalon, P.O.B. 
7119, Petach-Tikva, 49170, Israel

כתובת : רח' האודם 5-7, קירית מטלון, ת.ד. 7119, פתח תקוה, 
49170, ישראל

Identification No.: 512380296מספר זיהוי: 512380296

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software that tests, records, monitors and analyzes 
molecular imaging data to obtain information 
regarding the general physiological state of a patient 
in the field of detection of cancer and/or apoptosis 
related pathology, and indication of patient reaction 
to treatment thereof; included in class 09.

תוכנה שבודקת, מתעדת, משגיחה ומנתחת נתוני הדמיה 
מולקולרית כדי לקבל מידע לגבי המצב הפיזיולוגי הכללי של 

החולה בתחום איתור סרטן ו/או פטולוגיה הקשורה 
לאפופטוזיס, ואינדיקציה לתגובת החולה לטיפול בכך; הנכללת 
בסוג 09.                                                                         
                                                                                    

                                

Class: 44 סוג: 44

Providing medical testing services and information 
regarding the general physiological state of a patient 
in the field of detection of cancer and/or apoptosis 
related pathology, and indication of patient reaction 
to treatment thereof; included in class 44.

מתן שירותי בדיקות רפואיות ומידע לגבי המצב הפיזיולוגי 
הכללי של מטופל בתחום איתור סרטן ו/או פטולוגיה הקשורה 
לאפופטוזיס, ואינדיקציה לתגובת החולה לטיפול בכך; הנכללים 
בסוג 44.                                                                         
                                                                                    

                

ט"ו כסלו תשע"ג - 15329/11/2012



BROMOTOP

Trade Mark No. 238911 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1112294 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Bromine Compounds Ltd. שם: תרכובות ברום בע"מ

Address: 12 Kreutzer St., Beer Sheva, 84894, Makleff 
House, Israel

כתובת : קרוצר 12, באר שבע, 84894, בית מקלף, ישראל

Identification No.: 2186מספר זיהוי: 2186

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, namely, chemicals for 
use in industrial water treatment, in cooling systems 
and drilling fluids, preservatives for use in the paint 
industry, chemicals for use in the paper fabrication 
industry; chemicals for use in agriculture, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
all included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, דהיינו, מוצרים כימיים 
לשימוש בטיפול תעשייתי במים, במערכות קירור ובנוזלי קידוח, 
חומרים משמרים לשימוש בתעשיית הצבע, מוצרים כימיים 
לשימוש בתעשיית ייצור הנייר; מוצרים כימיים המשמשים 

בחקלאות, למעט קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים 
וקוטלי טפילים; הנכללים כולם בסוג 1.                                 

                                                              

Class: 5 סוג: 5

Biocides; all included in class 5. ביוצידים; הנכללים כולם בסוג 5.         

ט"ו כסלו תשע"ג - 15429/11/2012



PROMVIAD

Trade Mark No. 238933 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 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 כסלו תשע"ג - 15529/11/2012



Trade Mark No. 239030 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1011184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

Address: Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, 
Germany

Identification No.: 72959

(Germany limited partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; shampoos, hair lotions, dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, all in connection with 
the care of hair and scalp; sanitary preparations for 
medical purposes, medical hair lotions, medical 
shampoos.

ט"ו כסלו תשע"ג - 15629/11/2012



Trade Mark No. 239034 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Address: 767 Soi Wat Phai Ngeon, Wat Phai Ngeon 
Road, Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok, 
10120, Thailand

Identification No.: 802074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tomato ketchup, mild chilli sauce, tomato chilli 
sauce, hot ketchup, stir-fry wok sauce, spicy stir-fry 
wok sauce, black pepper stir-fry wok sauce, hot basil 
stir-fry wok sauce, garlic pepper stir-fry wok sauce, 
tomato ketchup plus calcium, green curry cooking 
sauce, red curry cooking sauce, tom yum cooking 
sauce, pad Thai cooking sauce, teriyaki cooking 
sauce, barbecue & steak cooking sauce, yellow curry 
cooking sauce, sweet & sour cooking sauce, Mexican 
cooking sauce, hoisin cooking sauce, oriental spice 
cooking sauce, Asian pepper cooking sauce, sesame 
teriyaki sauce, oriental black bean sauce, mushroom 
garlic sauce, oriental stir-fry sauce, black pepper 
sauce, garlic chilli sauce, chilli basil sauce, garlic 
pepper sauce, mushroom ginger sauce, sweet chilli 
sauce, rice sushi sauce, oyster sauce, kung pao 
sauce, char sui sauce, yakiniku sauce, steak sauce, 
shanghai sauce, satay sauce, orange chicken sauce, 
sweet steak sauce, yakitori sauce, sukiyaki sauce, 
tonkatsu sauce; all included in class 30.       

קטשופ, רוטב צ'ילי עדין, רוטב צ'ילי עגבניות, קטשופ חריף, 
רוטב למוקפץ בווק, רוטב למוקפץ בווק בטעם חריף, רוטב 

למוקפץ בטעם פלפל שחור, רוטב למוקפץ בווק בטעם בזיליקום 
חריף, רוטב למוקפץ בטעם פלפל ושום, קטשופ בתוספת סידן, 
רוטב לבישול בטעם קארי ירוק, רוטב לבישול בטעם קארי 

אדום, רוטב לבישול בטעם טום יאם, רוטב לבישול בטעם פאד 
תאי, רוטב לבישול בטעם טריאקי, רוטב בישול בטעם ברביקיו 
וסטייק, רוטב לבישול בטעם קארי צהוב, רוטב לבישול בטעם 
חמוץ מתוק, רוטב לבישול בטעם מקסיקאני, רוטב לבישול 
בטעם הויסין, רוטב לבישול בטעם תבלין אוריינטלי, רוטב 
לבישול בטעם פלפל אסיאתי, רוטב לבישול בטעם טריאקי 
ושומשום, רוטב בטעם שעועית שחורה אוריינטלית, רוטב 
בטעם שום ופטריות, רוטב למוקפץ בטעם אוריינטלי, רוטב 
פלפל שחור, רוטב בטעם צ'ילי ושום, רוטב בטעם בזיליקום 
וצ'ילי, רוטב בטעם פלפל ושום, רוטב בטעם ג'ינג'ר ופטריות, 
רוטב בטעם צ'ילי מתוק, רוטב לאורז סושי, רוטב צדפות, רוטב 
קונג פאו, רוטב צ'אר סוי, רוטב יאקיניקו, רוטב לסטייק, רוטב 

שנגחאי, רוטב סטאי, רוטב לעוף בתפוזים, רוטב לסטייק מתוק, 
רוטב יקיטורי, רוטב סוקיאקי, רוטב טונקאטצו; הנכללים כולם 

בסוג 30.

ט"ו כסלו תשע"ג - 15729/11/2012



Trade Mark No. 239036 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; insurance services; investment 
services; international and domestic fund investment; 
discretionary investment management services; 
investment advisory services; mutual funds and 
services related thereto; pensions and services 
related thereto; securities brokerage and services 
related thereto; banking and services related thereto; 
trusteeship and services related thereto; portfolio, 
mutual fund, pension and trust administration 
services; financial management and planning; 
financial advice; credit services; investment banking, 
corporate finance and venture capital services; 
private equity services; real estate services; real 
estate investment services; securities underwriting; 
derivative and currency exchange services; provision 
of information, advice and consultancy relating to 
securities, finance and investments; interactive 
database information services relating to securities, 
finance and investments; credit and debit card 
services; money payment services; provision of 
secured and unsecured loans; exchanging money; 
antique appraisal; brokerage; surety services; 
charitable fund raising; lending against security; 
installment loans; mortgage banking; business 
liquidation services; stock exchange quotations; rent 
collection; provision of information, advice and 
consultancy relating to all the foregoing; all included 
In class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי ביטוח; שירותי השקעה; השקעות 
כספים בינלאומיות ולאומיות; שירותי ניהול השקעות ע"י שיקול 
דעת עצמי; שירותי ייעוץ השקעות; שירותים וקרנות נאמנות 
הקשורים לנזכרים לעיל; שירותי פנסיה הקשורים לנזכרים 
לעיל; תיווך בניירות ערך ושירותים הקשורים לנזכרים לעיל; 
בנקאות ושירותים הקשורים לכך; נאמנות ושירותים הקשורים 
לכך; שירותי ניהול תיקים, קרנות השקעה, פנסיה ונאמנות; 

שירותי ניהול פיננסי ותכנון; יעוץ פיננסי; שירותי אשראי; שירותי 
בנקאות להשקעות, מימון מוסדי וקרנות הון סיכון; שירותי 

קרנות השקעה פרטיות; שירותי נדל"ן; שירותי השקעות בנדל"ן; 
החתמת אג"ח או/ו ניירות ערך; שירותי נגזרת והמרת מטבע; 
הספקת מידע, יעוץ והתייעצות בהקשר לניירות ערך או/ו אג"ח, 
מימון והשקעות; מתן שירותי מסד נתונים אינטראקטיביים 

הקשורים לניירות ערך או/ו אג"ח; מתן הלוואות מבוטחות ולא 
מבוטחות; המרת מטבע; אומדן חפצים עתיקים; דמי תיווך; 
שירותי ערבות; גיוס כספי צדקה; הלוואות למתן ערבות; 

הלוואות בתשלומים; שירותי בנק משכנתאות; שירותי פשיטת 
רגל לעסקים; נתוני מסחר בבורסה; גביית דמי שכירות; מתן 

מידע, התייעצות ויעוץ בהקשר דלעיל; הנכללים כולם בסוג 36.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

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

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

United Kingdom, 08/06/2011, No. 2583955 ממלכה מאוחדת, 08/06/2011, מספר 2583955

Class: 36 סוג: 36

ט"ו כסלו תשע"ג - 15829/11/2012



 Owners

Name: FIL Limited

Address: Pembroke Hall, 42 Crow lane, Pembroke HM 
19, Hamilton HMCX, Bermuda

Identification No.: 801509

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 כסלו תשע"ג - 15929/11/2012



Trade Mark No. 239037 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services; insurance services; investment 
services; international and domestic fund investment; 
discretionary investment management services; 
investment advisory services; mutual funds and 
services related thereto; pensions and services 
related thereto; securities brokerage and services 
related thereto; banking and services related thereto; 
trusteeship and services related thereto; portfolio, 
mutual fund, pension and trust administration 
services; financial management and planning; 
financial advice; credit services; investment banking, 
corporate finance and venture capital services; 
private equity services; real estate services; real 
estate investment services; securities underwriting; 
derivative and currency exchange services; provision 
of information, advice and consultancy relating to 
securities, finance and investments; interactive 
database information services relating to securities, 
finance and investments; credit and debit card 
services; money payment services; provision of 
secured and unsecured loans; exchanging money; 
antique appraisal; brokerage; surety services; 
charitable fund raising; lending against security; 
installment loans; mortgage banking; business 
liquidation services; stock exchange quotations; rent 
collection; provision of information, advice and 
consultancy relating to all the foregoing; all included 
In class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי ביטוח; שירותי השקעה; השקעות 
כספים בינלאומיות ולאומיות; שירותי ניהול השקעות ע"י שיקול 
דעת עצמי; שירותי ייעוץ השקעות; שירותים וקרנות נאמנות 
הקשורים לנזכרים לעיל; שירותי פנסיה הקשורים לנזכרים 
לעיל; תיווך בניירות ערך ושירותים הקשורים לנזכרים לעיל; 
בנקאות ושירותים הקשורים לכך; נאמנות ושירותים הקשורים 
לכך; שירותי ניהול תיקים, קרנות השקעה, פנסיה ונאמנות; 

שירותי ניהול פיננסי ותכנון; יעוץ פיננסי; שירותי אשראי; שירותי 
בנקאות להשקעות, מימון מוסדי וקרנות הון סיכון; שירותי 

קרנות השקעה פרטיות; שירותי נדל"ן; שירותי השקעות בנדל"ן; 
החתמת אג"ח ו/או ניירות ערך; שירותי נגזרת והמרת מטבע; 
הספקת מידע, יעוץ והתייעצות בהקשר לניירות ערך ו/או אג"ח, 
מימון והשקעות; מתן שירותי מסד נתונים אינטראקטיביים 

הקשורים לניירות ערך ו/או אג"ח; מתן הלוואות מבוטחות ולא 
מבוטחות; המרת מטבע; אומדן חפצים עתיקים; דמי תיווך; 
שירותי ערבות; גיוס כספי צדקה; הלוואות למתן ערבות; 

הלוואות בתשלומים; שירותי בנק משכנתאות; שירותי פשיטת 
רגל לעסקים; נתוני מסחר בבורסה; גביית דמי שכירות; מתן 

מידע, התייעצות ויעוץ בהקשר דלעיל; הנכללים כולם בסוג 36.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

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

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

United Kingdom, 08/06/2011, No. 2583956 ממלכה מאוחדת, 08/06/2011, מספר 2583956

Class: 36 סוג: 36

ט"ו כסלו תשע"ג - 16029/11/2012



 Owners

Name: FIL Limited

Address: Pembroke Hall, 42 Crow lane, Pembroke HM 
19, Hamilton HMCX, Bermuda

Identification No.: 801509

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 כסלו תשע"ג - 16129/11/2012



LIFE'S DHA

Trade Mark No. 239050 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

 Food supplements; dietary supplements; nutritional 
supplements; dietetic substances for medical use; 
ingredients for (dietetic) foods for medical use; food 
for babies; food for invalids, for medical use; vitamins 
and vitamin preparations; medicinal oils; vitamin oils 
for human consumption; nutritional drinks for use as 
a meal replacement; nutritionally fortified beverages; 
beverages for medicinal purposes; foods for 
restricted diets and for weight reduction; dietary 
supplement drinks.

תוספי מזון; תוספים דיאטטיים; תוספי תזונה; חומרים 
דיאטטיים לשימוש רפואי; רכיבים עבור מזון (דיאטטי) לשימוש 
רפואי; מזון לתינוקות; מזון לנכים, לשימוש רפואי; ויטמינים 

ותכשירי ויטמין; שמנים רפואיים; שמני ויטמין לצריכת בני אדם; 
משקאות הזנה לשימוש כתחליפי ארוחות; משקאות מועשרים 
תזונתית; משקאות לשימוש רפואי; מזון לדיאטות מגבילות 

ולהפחתה במשקל; משקאות משלימי תזונה.
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 16229/11/2012



Trade Mark No. 239051 מספר סימן

Application Date 03/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, 
Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

 Food supplements; dietary supplements; nutritional 
supplements; dietetic substances for medical use; 
ingredients for (dietetic) foods for medical use; food 
for babies; food for invalids, for medical use; vitamins 
and vitamin preparations; medicinal oils; vitamin oils 
for human consumption; nutritional drinks for use as 
a meal replacement; nutritionally fortified beverages; 
beverages for medicinal purposes; foods for 
restricted diets and for weight reduction; dietary 
supplement drinks.

תוספי מזון; תוספים דיאטטיים; תוספי תזונה; חומרים 
דיאטטיים לשימוש רפואי; רכיבים עבור מזון (דיאטטי) לשימוש 
רפואי; מזון לתינוקות; מזון לנכים, לשימוש רפואי; ויטמינים 

ותכשירי ויטמין; שמנים רפואיים; שמני ויטמין לצריכת בני אדם; 
משקאות הזנה לשימוש כתחליפי ארוחות; משקאות מועשרים 
תזונתית; משקאות לשימוש רפואי; מזון לדיאטות מגבילות 

ולהפחתה במשקל; משקאות משלימי תזונה.
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 16329/11/2012



GenuTrain

Trade Mark No. 239065 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, including 
sports bandages, ortheses, prostheses and their 
matched parts, medical compression clothing, 
inserts, orthopedic shoes, pads, joint splints, 
orthopedic, phlebologic, lymphologic and prosthetic 
measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, לרבות תחבושות 
ספורט, אביזרי יישור, תותבים וחלקים מתאימים שלהם, 

הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים אורטופדיות, רפידות, סדי 
קיבוע למפרקים, התקני מדידה לאורטופדיה, לכלי דם, 

לבלוטות לימפה, ולתותבים.                                               
                                    

Class: 25 סוג: 25

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 16429/11/2012



VenoTrain

Trade Mark No. 239066 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, sport 
bandages, ortheses, prostheses and their matched 
parts, medical compression clothing, inserts, 
orthopedic shoes, pads, joint splints, orthopedic, 
phlebologic, lymphologic and prosthetic measuring 
apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, תחבושות ספורט, 
אביזרי יישור, תותבים וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ 
רפואית, שימות, נעליים אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע 
למפרקים, התקני מדידה לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות 

לימפה, ולתותבים.                                                           
              

Class: 25 סוג: 25

Clothing. הלבשה.       

ט"ו כסלו תשע"ג - 16529/11/2012



Trade Mark No. 239068 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages,sports 
bandages, ortheses, prostheses and their matched 
parts, medical compression clothing, inserts, 
orthopedic shoes, pads, joint splints, orthopedic, 
phlebologic, lymphologic and prosthetic measuring 
apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, תחבושות ספורט, 
אביזרי יישור, תותבים וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ 
רפואית, שימות, נעליים אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע 
למפרקים, התקני מדידה לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות 

לימפה, ולתותבים.                                                           
              

Class: 25 סוג: 25

Clothing. הלבשה.       

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
providing medical and technological measurement 
topics via  an Internet platform ; providing medical 
and  technological measurement topics via a 
homepage. 

 שירותים מדעיים וטכנולוגיים, דהיינו, אספקה של נושאים של 
מדידות רפואיות וטכנולוגיות באמצעות פלטפורמט אינטרנט, 
אספקה של נושאים של מדידות רפואית וטכנולוגיות באמצעות 

דף הבית.                                                               

ט"ו כסלו תשע"ג - 16629/11/2012



JDB

Trade Mark No. 239070 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chinese medicine and herbs; all included in class 5. תרופות וצמחי מרפא סיניים; הנכללים כולם בסוג 5               

Class: 29 סוג: 29

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

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

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

Class: 30 סוג: 30

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

תה או מוצרים נלווים לתה צמחי; קפה, קקאו, סוכר, אורז, 
טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח ותכשירים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה, גלידות;  דבש, נופת, שמרים, 
אבקת אפיה, מלח, חרדל; חומץ ורטבים (נותני טעם); תבלינים; 
קרח; הנכללים כולם בסוג 30.                                             

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Beverages; preparations for making beverages; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32

משקאות; תכשירים להכנת משקאות; מיים מינרלים ומוגזים 
ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;משקאות מפירות ומיצי 
פירות, סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים 
כולם 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)

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009650656

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009650656

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו כסלו תשע"ג - 16729/11/2012



 Owners

Name: Hung To Chan

Address: Units 3806-10, 38th Floor, Cosco Tower, Grand 
Millenium Plaza, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 802076

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 16829/11/2012



Trade Mark No. 239071 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chinese medicine and herbs; pharmaceutical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use, food fo babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides ; all included in class 5

תרופות וצמחי מרפא סיניים; תכשירי רוקחות ווטרינריים; 
תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; חומרים דיאטטיים 

המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; אספלניות, חומרי 
חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה המשמשת לריפוי שיניים; 
חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי 
עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5                                           
                                                                              

Class: 29 סוג: 29

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

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

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

Class: 30 סוג: 30

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

תה או מוצרים נלווים לתה צמחי; קפה, קקאו, סוכר, אורז, 
טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח ותכשירים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה, גלידות;  דבש, נופת, שמרים, 
אבקת אפיה, מלח, חרדל; חומץ ורטבים (נותני טעם); תבלינים; 
קרח; הנכללים כולם בסוג 30                                             

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Beverages; preparations for making beverages; 
beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32

משקאות; תכשירים להכנת משקאות; בירות; מיים מינרלים 
ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;משקאות מפירות 
ומיצי פירות, סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; 

הנכללים כולם 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)

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009650921

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009650921

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו כסלו תשע"ג - 16929/11/2012



 Owners

Name: Hung To Chan

Address: Units 3806-10, 38th Floor, Cosco Tower, Grand 
Millenium Plaza, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 802076

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 17029/11/2012



Trade Mark No. 239072 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chinese medicine and herbs;  all included in class 5. תרופות וצמחי מרפא סיניים;  הנכללים כולם בסוג 5               

Class: 29 סוג: 29

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

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

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                    

Class: 30 סוג: 30

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

תה או מוצרים נלווים לתה צמחי; קפה, קקאו, סוכר, אורז, 
טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח ותכשירים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה, גלידות;  דבש, נופת, שמרים, 
אבקת אפיה, מלח, חרדל; חומץ ורטבים (נותני טעם); תבלינים; 
קרח; הנכללים כולם בסוג 30.                                             

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Beverages; preparations for making beverages; 
beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32

משקאות; תכשירים להכנת משקאות; בירות; מיים מינרלים 
ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;משקאות מפירות 
ומיצי פירות, סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; 

הנכללים כולם 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)

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009651043

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009651043

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 17129/11/2012



 Owners

Name: Hung To Chan

Address: Units 3806-10, 38th Floor, Cosco Tower, Grand 
Millenium Plaza, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 802076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו כסלו תשע"ג - 17229/11/2012



JIADUOBAO

Trade Mark No. 239073 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chinese medicine and herbs;  all included in class 5 תרופות וצמחי מרפא סיניים;  הנכללים כולם בסוג 5             

Class: 29 סוג: 29

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

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

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

Class: 30 סוג: 30

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

תה או מוצרים נלווים לתה צמחי; קפה, קקאו, סוכר, אורז, 
טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח ותכשירים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה, גלידות;  דבש, נופת, שמרים, 
אבקת אפיה, מלח, חרדל; חומץ ורטבים (נותני טעם); תבלינים; 
קרח; הנכללים כולם בסוג 30                                             

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Beverages; preparations for making beverages; 
beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32

משקאות; תכשירים להכנת משקאות; בירות; מיים מינרלים 
ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;משקאות מפירות 
ומיצי פירות, סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; 

הנכללים כולם 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)

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009650748

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009650748

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו כסלו תשע"ג - 17329/11/2012



 Owners

Name: Hung To Chan

Address: Units 3806-10, 38th Floor, Cosco Tower, Grand 
Millenium Plaza, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 802076

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 17429/11/2012



Trade Mark No. 239074 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chinese medicine and herbs;  all included in class 5 תרופות וצמחי מרפא סיניים; הנכללים כולם בסוג 5               

Class: 29 סוג: 29

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

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

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל ; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                  

Class: 30 סוג: 30

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

תה או מוצרים נלווים לתה צמחי; קפה, קקאו, סוכר, אורז, 
טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח ותכשירים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה, גלידות;  דבש, נופת, שמרים, 
אבקת אפיה, מלח, חרדל; חומץ ורטבים (נותני טעם); תבלינים; 
קרח; הנכללים כולם בסוג 30                                             

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Beverages; preparations for making beverages; 
beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32

משקאות; תכשירים להכנת משקאות; בירות; מיים מינרלים 
ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;משקאות מפירות 
ומיצי פירות, סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; 

הנכללים כולם 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)

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009651118

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009651118

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ט"ו כסלו תשע"ג - 17529/11/2012



 Owners

Name: Hung To Chan

Address: Units 3806-10, 38th Floor, Cosco Tower, Grand 
Millenium Plaza, 183 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 802076

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 17629/11/2012



MYTRIAD

Trade Mark No. 239083 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 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 כסלו תשע"ג - 17729/11/2012



Trade Mark No. 239087 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Com International coordination L.T.D שם: קומ תיאום בינלאומי 1988 בע"מ

Address: Meshek 41, Bnai atarot, Bnai atarot, 60991, 
Israel

כתובת : משק 41, בני עטרות, בני עטרות, 60991, ישראל

Identification No.: 511271793מספר זיהוי: 511271793

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps;hair lotions; dentifrices 
and wet wipes.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים;  תרחיצים לשיער; 

משחות שיניים, מטליות לחות.                                             
                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 17829/11/2012



CISCO ENERGYWISE

Trade Mark No. 239090 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computers; laptop computers; 
computer peripherals; computer software; switches; 
routers; energy management hardware and software; 
computer software and networking equipment, 
namely, network hardware and software for securing, 
monitoring and managing energy usage by network 
devices; computer hardware and software for 
collecting and analyzing data from the building, IT, 
energy supply, and energy demand systems; network 
adapters; telephones; telephone headsets; wireless 
communications devices, namely, wireless hardware 
and software for the transmission of voice, data, 
audio, and video; computer hardware and software 
for interconnecting, managing, securing and 
operating local and wide area networks and 
telephony systems; call processing software for the 
transmission of data, video, and voice traffic; 
downloadable electronic instructional materials, 
namely, manuals, guides, test materials, and 
magazines in the fields of network communications, 
and managing, operating and using local, wide and 
global networks, and cable television systems; 
personal stereos; stereo receivers; stereo tuners; 
stereo amplifiers; remote controls for stereos, 
televisions, computers, and electronic games; 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, and/or reviewing voice, audio, video, 
and/or data files; CD players; consumer electronics, 
namely, hardware and software for the transmission 
of voice, data, audio, and/or video; network access 
range expanders; Internet video cameras; print 
servers; communication terminals comprising 
computer hardware and/or software for providing 
video, audio, data, video game, and telephone 
communications and/or transmissions; network 
storage devices, comprised of computer hardware 
and/or software; interfaces for interconnecting 
computers, projectors, stereo systems and game 
consoles; computer network interface cards; network 
cables; communications servers; computer hardware 
containing network security functionality, including 
firewalls. data encryption, and/or interoperability with 
network security protocols; computer software and 
hardware for sending, storing, managing, integrating 
and accessing text and voice messages via 
telephone, electronic mail, pagers, personal digital 
assistants, and internal and global computer 
networks; digital video recorders; set-top boxes; 
cable television converters; receivers for receiving 
cable television; hardware and software for the 
operation of cable television systems, content 
distribution systems, and communication systems; all 
included in Class 9.

חמרת מחשב; מחשבים; מחשבים ניידים; ציוד הקפי למחשב; 
תכנת מחשב; מתגים; נתבים; חמרה ותכנה לניהול אנרגיה; 

תכנת מחשב וציוד רישות, בעיקר, חמרת ותכנת רשת 
לאבטחה, פיקוח וניהול של שימוש באנרגיה על ידי התקני 
רשת; חמרת ותכנת מחשב לאיסוף ואנליזה של נתונים 

ממערכות בנין, טכנלוגיית המידע, ספקי אנרגיה וצורכי אנרגיה; 
מתאמי רשת; טלפונים; אזניות לטלפונים; התקני תקשורת 
אלחוטיים, בעיקר חמרה ותכנה אלחוטיות לשידור של קולות, 
נתונים, אודיו ווידאו; חמרת ותכנת מחשב לחיבור, ניהול, 

אבטחה והפעלה של רשתות מקומיות ורשתות רחבות ומערכות 
טלפוניה; תכנת עיבוד שיחות לשידור של תנועת נתונים, וידאו 
וקולות; חומרי עזר אלקטרוניים הניתנים להורדה, בעיקר, 
מדריכים, אלונים, חומרי בחינה וכתבי עת בתחומי תקשורת 
רשת וניהול, הפעלה ושימוש ברשתות מקומיות, רחבות 

וגלובליות ומערכות טלוויזית כבלים; מערכות סטריאו אישיות; 
מקלטי סטריאו; כוונני סטריאו; מגברי סטריאו; שלטים למערכות 

סטריאו, מקלטי טלוויזיה, מחשבים ומשחקים אלקטרוניים; 
התקנים אלקטרוניים להקלטה, ארגון, שידור ו/או סקירה של 
קולות, אודיו, וידאו, ו/או קבצי נתונים; נגני CD; אלקטרוניקה 
לצרכן, בעיקר, חמרה ותכנה לשידור של קולות, נתונים, אודיו 
ו/או וידאו; מרחיבי טווח גישת רשת; מצלמות וידאו אינטרנטיות; 
שרתי הדפסה; טרמינלי תקשורת הכוללים חמרת ו/או תכנת 
מחשב לאספקת וידאו, אודיו, נתונים, משחקי וידאו ותקשורות 
ו/או שידורי טלפון; התקני אחסון רשת, הכוללים חמרת ו/או 
תכנת מחשב; ממשקים לחיבור מחשבים, מקרנים, מערכות 

סטריאו ומסופי משחק; כרטיסי ממשק רשת מחשב; כבלי רשת; 
שרתי תקשורת; חמרת מחשב הכולל תפקוד אבטחת רשת, 
כולל חומות אש, קידוד נתונים ו/או יכולת פעולה הדדית עם 

פרוטוקולי אבטחת רשת; חמרת ותכנת מחשב לשידור, אחסון, 
ניהול, שילוב וגישה של הודעות טקסט וקול דרך טלפון, דואר 
אלקטרוני, איתוריות, מחשבי כף ורשתות מחשב פנימיות 

וגלובליות; מקליטי וידאו דיגיטלי; קופסאות על-המקלט; ממירי 
טלוויזית ככלים; מקלטים לקליטת טלוויזית כבלים; חמרה 

ותכנה להפעלה של מערכות טלוויזית כבלים, מערכות חלוקת 
תוכן, ומערכות תקשורת; הכל כלול בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 17929/11/2012



Class: 35 סוג: 35

Energy usage management; energy usage 
management information services; demand-side 
management, namely, management of energy 
consumption by electrical appliances; smart building 
management; consultation services in all of the 
foregoing; information services in the field of energy 
efficiency; customer service in the fields of 
telecommunications, computer networking, computer 
hardware and software and technology; business 
consulting and information services; administration of 
energy efficiency programs; all included in Class 35.

ניהול שימוש באנרגיה; שירותי מידע לניהול שימוש באנרגיה; 
ניהול צד-צריכה, בעיקר, ניהול צריכת אנרגיה על ידי מתקנים 
אלקטרוניים; ניהול בנין חכם; שירותי ייעוץ בכל הנ"ל; שירותי 
מידע בתחום יעילות אנרגיה; שירות לקוחות בתחומי תקשורת, 
רישות מחשב, חמרת ותכנת מחשב וטכנולוגיה; ייעוץ עסקי 
ושירותי מידע; ניהול תוכניות יעילות אנרגיה; הכל כלול בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 38 סוג: 38

Providing information via cable television systems; all 
included in class 38.

אספקת מידע דרך מערכות טלויזיה בכבלים; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                      

Class: 42 סוג: 42

Computer network design for others, computer 
consultation services, updating of computer software 
for others, computer systems analysis, and 
engineering services; providing technical consultation 
in connection with computer hardware, computer 
software, computer networking equipment, telephony 
systems, telecommunications equipment, IP 
telephony, and telecommunication systems, 
computer network design, storage design, security of 
networks, and voice and wireless communications; 
application service provider (ASP), namely, hosting 
the software applications of others; on line services, 
namely, providing information via computer networks 
in the fields of computer networking, computer 
networks, computer systems, computer and network 
security, technical consultation and research in the 
field of computer networks, and network systems 
design; application service provider (ASP) featuring 
software in the fields of audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; all 
included in Class 42.

עיצוב רשת מחשב לאחרים, שירותי ייעוץ מחשב, עדכון של 
תכנת מחשב לאחרים, אנליזת מערכות מחשב, ושירותי 
הנדסה; אספקת ייעוץ טכני בקשר לחמרת מחשב, תכנת 

מחשב, ציוד רישות מחשב, מערכות טלפוניה, ציוד תקשורת, 
טלפוניית פרוטוקול אינטרנט, ומערכות תקשורת, עיצוב רשת 
מחשב, עיצוב אחסון, אבטחת רשתות, ותקשורת קול ואלחוטי; 
אספקת שירות יישומים, בעיקר, אירוח יישומי תכנה של אחרים; 
שירותים מקוונים, בעיקר, אספקת מידע דרך רשתות מחשב 
בתחומי רישות מחשב, רשתות מחשב, מערכות מחשב, 
אבטחת מחשב ורשת, ייעוץ טכני ומחקר בתחום רשתות 

מחשב, ועיצוב מערכות רשת; אספקת שירות יישומים המציגה 
תכנה בתחומי ועידת אודיו, מיסור אלקטרוני, שיתוף מסמכים, 
ועידות וידאו ועיבוד קולות ושיחות; הכל כלול בסוג 42.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

European Community Trade Mark, 11/01/2011, No. 
009651639

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/01/2011, מספר 
009651639

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 18029/11/2012



 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 W. Tasman Dr., San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 800494

A 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

ט"ו כסלו תשע"ג - 18129/11/2012



HUDSON BAY CAPITAL

Trade Mark No. 239108 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hudson Bay Capital Management LP, 

Address: 40th Floor 120 Broadway, New York, NEW 
YORK 10271, U.S.A.

Identification No.: 802086

(Delaware 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: 36 סוג: 36

Financial services, namely, asset management 
services, investment management services and 
investment advisory services; all included in class 36

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול נכסים, שירותי ניהול 
השקעות ושירותי ייעוץ השקעות; הנכללים כולם בסוג 36         

                                                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 18229/11/2012



Trade Mark No. 239121 מספר סימן

Application Date 30/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081528 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3,921,050 ארה"ב מספר: 3,921,050

Dated 15/02/2011 (Section 16) מיום 15/02/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: American Institute of Certified Public 
Accountants

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

Identification No.: 72303

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books in the field of accountancy; Printed 
educational materials in the field of accountancy; 
publications, namely, brochures, booklets, and 
teaching materials in the field of accountancy; 
publications, namely, books, articles and 
presentations in the fields of accountancy, 
accounting, business and finance.

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interests of accountants and furnishing 
information and advice in the field of accountancy.

ט"ו כסלו תשע"ג - 18329/11/2012



Trade Mark No. 239138 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081775 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  White, gray, blue, 
orangey red, brown as shown in the mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(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: 30 סוג: 30

Chocolate and chocolate products, pastry and 
confectionery, ice creams.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2010, No. 1215829 בנלוקס, 15/12/2010, מספר 1215829

Class: 30 סוג: 30

ט"ו כסלו תשע"ג - 18429/11/2012



Trade Mark No. 239139 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081776 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, gray, blue, 
orangey red, brown, yellow, orange as shown in the 
mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Rue Joseph Netzer, 5, B-6700 ARLON, Belgium

Identification No.: 71496

(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: 30 סוג: 30

Chocolate and chocolate products, pastry and 
confectionery, ice creams.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/12/2010, No. 1215830 בנלוקס, 15/12/2010, מספר 1215830

Class: 30 סוג: 30

ט"ו כסלו תשע"ג - 18529/11/2012



Trade Mark No. 239145 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081862 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for managing, switching, 
connecting, transforming, storing and controlling 
electricity and energy, including power supply 
systems, electric transformers, electric connection 
networks included in this class; electricity meters; 
measuring, signaling, controlling and inspection 
apparatus and instruments especially used in the 
electricity sector; accumulators, electric; apparatus 
for recharging electrical storage batteries; 
accumulators, electric, for vehicles; batteries for 
lighting; anode batteries; batteries, electric; electricity 
terminals; electric enclosure; equipment for electricity 
conduits (electric wires, cables); circuit breakers; 
electricity distribution boards; data processing 
apparatus, downloadable computer software and 
computer programs to be used for producing, 
managing, switching, connecting, transforming, 
storing and controlling electricity and energy.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land and 
especially automobiles, cycles, bicycles, motorized 
scooters, motorcycles, tricycles, spare parts and 
accessories for all of the above products.

Class: 37 סוג: 37

Management of construction works; repairs, servicing 
and maintenance of electricity networks, electrical 
installations and energy production installations; 
information and advice on the above services.

Class: 39 סוג: 39

Electricity supply and distribution services; energy 
distribution and storage; information and consulting 
services for all the above sectors.

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

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

European Community Trade Mark, 03/03/2011, No. 
009782335

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/03/2011, מספר 
009782335

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

ט"ו כסלו תשע"ג - 18629/11/2012



 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: 13/15, quai Alphonse le Gallo, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 72851

(France Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 39 סוג: 39

ט"ו כסלו תשע"ג - 18729/11/2012



Trade Mark No. 239180 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082206 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

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

Identification No.: 71277

(FRANCE société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Strips, control solutions (reagent for medical 
purposes).

Class: 9 סוג: 9

Computer software for recording the results of blood 
tests from a blood sugar level reader, intended for 
individuals suffering from diabetes.

Class: 10 סוג: 10

Blood sugar readers and parts and accessories 
thereof, especially lancets.

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

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

France, 02/11/2010, No. 10/3778761 צרפת, 02/11/2010, מספר 10/3778761

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 18829/11/2012



[MARLBORO GOLD] NOW

Trade Mark No. 239221 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland

Identification No.: 71903

(Company incorporated in Switzerland)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Colombia, 25/04/2011, No. 11-050410 קולומביה, 25/04/2011, מספר 11-050410

Class: 34 סוג: 34

ט"ו כסלו תשע"ג - 18929/11/2012



רפואת המיתרים
Trade Mark No. 239222 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eliyahou Ozrad שם: אליהו עזרד

Address: 3 Rashi st., Hashmonaim, 73127, Israel כתובת : רש"י 3, חשמונאים, 73127, ישראל

Identification No.: 067328831מספר זיהוי: 067328831

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: 16 סוג: 16

Printed matter; study, instructional and teaching 
materials;study and instructional kits; proffessional 
articles; instructional, training and study booklets and 
guid books; all in the field of medicine; all included in 
class 16.

דברי דפוס; חומרי לימוד, הדרכה והוראה; ערכות לימוד 
והדרכה; מאמרים מקצועיים; חוברות וספרי הדרכה, אימון 

ולימוד; כולם בתחום הרפואה; הנכללים כולם בסוג 16             
                                                                                    

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching, qualification, coaching, 
guidance and consultation in various subjects, 
including subjects relating to kabalistic medicine, in 
personal or in group, as well as via the Internet; 
organization, provision and management of seminars 
and professional training and advanced studies; 
publishing of newspapers and books; all included in 
class 41.

חינוך, הוראה, הכשרה, אימון, הנחייה וייעוץ בנושאים שונים, 
לרבות בנושאים הקשורים ברפואה קבלית, באופן אישי או 

קבוצתי, וכן באמצעות רשת האינטרנט; ארגון, אספקה וניהול 
ימי עיון והשתלמויות מקצועיות; הוצאה לאור של עיתונים 

וספרים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 19029/11/2012



STRINGS MEDICINE

Trade Mark No. 239223 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eliyahou Ozrad שם: אליהו עזרד

Address: 3 Rashi st., Hashmonaim, 73127, Israel כתובת : רש"י 3, חשמונאים, 73127, ישראל

Identification No.: 067328831מספר זיהוי: 067328831

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: 16 סוג: 16

Printed matter; study, instructional and teaching 
materials;study and instructional kits; proffessional 
articles; instructional, training and study booklets and 
guid books; all in the field of medicine; all included in 
class 16.

דברי דפוס; חומרי לימוד, הדרכה והוראה; ערכות לימוד 
והדרכה; מאמרים מקצועיים; חוברות וספרי הדרכה, אימון 

ולימוד; כולם בתחום הרפואה; הנכללים כולם בסוג 16.           
                                                                                    

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Education, teaching, qualification, coaching, 
guidance and consultation in various subjects, 
including subjects relating to kabalistic medicine, in 
personal or in group, as well as via the Internet; 
organization, provision and management of seminars 
and professional training and advanced studies; 
publishing of newspapers and books; all included in 
class 41.

חינוך, הוראה, הכשרה, אימון, הנחייה וייעוץ בנושאים שונים, 
לרבות בנושאים הקשורים ברפואה קבלית, באופן אישי או 

קבוצתי, וכן באמצעות רשת האינטרנט; ארגון, אספקה וניהול 
ימי עיון והשתלמויות מקצועיות; הוצאה לאור של עיתונים 

וספרים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 19129/11/2012



Trade Mark No. 239232 מספר סימן

Application Date 17/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street, Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8, פתח תקווה, 49170, ישראל

Identification No.: 510139082מספר זיהוי: 510139082

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

Pharmaceutical, medical and nutritional preparations 
and products for reducing the absorbency of food 
carbohydrate in the body, reducing fat components in 
the blood, reducing hunger and reducing cholesterol 
levels in the blood,

תכשירי ומוצרי רוקחות ותכשירים רפואיים ותזונתיים עבור 
מניעת ספיגה בגוף של פחמימות מהמזון, הפחתת ספיגת 
השומנים בגוף, הפחתת מרכיבים שומניים בדם, הפחתת 

תחושת הרעב והפחתת רמות הכולסטרול בדם.                     
                                                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 19229/11/2012



ט"ו כסלו תשע"ג - 19329/11/2012



ט"ו כסלו תשע"ג - 19429/11/2012



Trade Mark No. 239241 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Michal Laufer  שם: מיכל לאופר

Address: כתובת : שי עגנון 22, רעננה, ישראל

Identification No.: 028653839מספר זיהוי: 028653839

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: 28 סוג: 28

Games and playthings for children; games for adults; 
all included in class 28.

משחקים וצעצועים לילדים, משחקים למבוגרים; הנכללים כולם 
בסוג 28.                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 19529/11/2012



SMOKELESS FREEDOM

Trade Mark No. 239245 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
handheld vaporisers for medical and/or healthcare 
purposes; vaporisers for providing an inhaleable 
aerosol for medical and/or healthcare purposes; and 
parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in class 10.

התקני אידוי למטרות רפואה ו/או בריאות; התקני אידוי לשימוש 
ידני למטרות רפואה ו/או בריאות ; התקני אידוי למתן תרסיס 
הניתן לנשימה למטרות רפואה ו/או בריאות; וחלקים ומתאמים 

עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 10 .
                                                                                     

                    

Class: 21 סוג: 21

Vaporizers; handheld vaporizers; vaporizers for 
vaporizing essences and concentrates in liquid, solid, 
flake, particulate and powder forms; vaporizers for 
vaporizing essential oils, perfumes, herbal and plant 
matter; vaporizers for providing an inhalable aerosol; 
and parts and fittings for all the aforesaid goods; all 
included in class 21.

התקני אידוי; התקני אידוי לשימוש ידני; התקני אידוי עבור אידוי 
תמציות ותרכיזים בצורות נוזל, מוצק, תרסיס, חלקיק ואבקה; 
התקני אידוי עבור אידוי שמנים אתריים, בשמים, חומר עשב 
וצמח; התקני אידוי למתן תרסיס הניתן לנשימה; וחלקים 

ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 
                                                                               .21

                                                    

Class: 34 סוג: 34

Vaporizers; handheld vaporizers; vaporizers for 
vaporizing vaporizable constituents of herbal and 
plant matter; vaporizers for vaporizing vaporizable 
constituents of tobacco; smokers' requisites, smoking 
pipes, tobacco pipes, smokeless tobacco and 
cigarettes containing tobacco substitutes; and parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 34..

התקני אידוי; התקני אידוי לשימוש ידני; התקני אידוי עבור אידוי 
תמציות ותרכיזים של חומר עשב וצמח; התקני אידוי עבור אידוי 
תרכיזים של חומר עשב וצמח; התקני אידוי עבור אידוי תרכיזים 

הניתנים לאידוי של טבק; צרכי מעשנים; מקטרות עישון, 
מקטרות טבק, טבק וסיגריות ללא עישון הכוללים תחליפי טבק; 
וחלקים ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים 

בסוג 34 .                                                     

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

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

European Community Trade Mark, 09/02/2011, No. 
009723685

איחוד האירופי לסימני מסחר, 09/02/2011, מספר 
009723685

Class: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21

Class: 34 סוג: 34

ט"ו כסלו תשע"ג - 19629/11/2012



 Owners

Name: OGLESBY & BUTLER LIMITED 

Address: Industrial Estate, O' Brien Road, Carlow, Ireland

Identification No.: 71787

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 כסלו תשע"ג - 19729/11/2012



Trade Mark No. 239284 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TADIRAN GROUP LTD. שם: תדיראן גרופ בע"מ

Address: 8 Maskit St, P.O.B. 12465, Herzeliya, 46733, 
Israel

כתובת : רח' משכית 8, ת.ד. 12465, הרצליה, 46733, ישראל

Identification No.: 520036302מספר זיהוי: 520036302

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electronic and electric appliances for home and office 
use, namely,  washing machines, drying machines, 
dishwashers, electric kitchen machines, blenders, 
mixers, food processors, meat mincers, juice 
squeezers; parts and fitting for the aforesaid goods; 
all included in class 7.

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי ומשרדי,דהיינו,  
מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים,  מכונות מטבח 

חשמליות, בלנדרים, מיקסרים, מעבדי מזון, קוצצי בשר, מכונות 
סחיטת מיץ; חלקים ורכיבים למוצרים האמורים; הנכללים כולם 
בסוג 7.                                                                           

                                

Class: 11 סוג: 11

Electronic and electric appliances for home and office 
use, namely, microwaves ovens, drying machines, 
cooking and baking ovens (built-in and free 
standing), stove (gas and electricity), toasters, coffee 
machines, electric pans and pots, electric kettles, 
refrigerators, freezers, Electric cooking utensils , 
bread makers,  fume dissolver; parts and fittings for 
the aforesaid goods; all included in class 11.

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי ומשרדי, דהיינו, 
מיקרוגלים, מייבשי כביסה, תנורי בישול ואפייה (בילט-אין 

ונפרדים), כיריים (גז וחשמל), טוסטרים, מכונות קפה, סירים 
ומחבתות חשמליים, קומקומים חשמליים, מקררים, מקפיאים, 
כלי בישול חשמליים,  אופי לחם, שואבי אדים; חלקים ורכיבים 
למוצרים האמורים; הנכללים כולם בסוג 11.                           
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 19829/11/2012



Trade Mark No. 239286 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FURSA LTD שם: פורסה בע"מ

Address: 15 Ha'ta'ashiya st, P.O.B. 2213, Ra'anana, 
43000, Israel

כתובת : רח' התעשיה 15, ת.ד. 2213, רעננה, 43000, ישראל

Identification No.: 514579994מספר זיהוי: 514579994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

Address: Maskit 6, P.O.B. 4070, Herzliah-Pituah, 46140, 
Israel

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

 B כתובת : משכית 6, ת.ד. 4070, הרצליה פיתוח, 46140, בניין
קומה 4, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Internet and cellular trade services and electronic 
commerce, retailer and wholesales marketing and 
sale of any kind, including: office operations, 
publication services; business managment for 
marketing, sales and distributions; providing 
costumer services, shops, stores, showrooms, chain 
of stores, including by use and through any 
information computer based network.

שירותי מסחר, שיווק ומכירה קמעונאיים וסיטונאיים באינטרנט 
ובסלולר ושירותי מסחר אלקטרוניים מכל סוג ובכלל זה פעולות 
משרדיות, שירותי פרסום; ניהול עסקי לשיווק, מכירות והפצה; 
שירותי מתן שירות לקוחות, מכירה,תצוגה ושיווק, לרבות 

באמצעות כל רשת מידע ממוחשבת.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 19929/11/2012



Trade Mark No. 239287 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; adhesives for stationery; 
artists’ materials; paint brushes;  instructional and 
teaching material (except apparatus); printing blocks.

דברי דפוס; צרכי כתיבה; דבקים לנייר` חומרים לאומנים; 
מכחולים; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); גלופות.         
                                                                                    

                            

Class: 24 סוג: 24

Bedlinen, sheets, pillow cases, bedspreads, mattress 
covers, blankets, quilts, comforters; table linen, table 
cloths and napkins; bath towels, beach towels; 
dishcloths, handkerchiefs; all included in class 24.

מצעים, סדינים, ציפיות, כיסויי מיטה, כיסויי מזרנים, שמיכות, 
שמיכות פוך, כסתות; בדים לשולחן, מפות שולחן ומפיות; 

מגבות אמבט, מגבות חוף; מטליות לכלים, ממחטות; הנכללים 
כולם בסוג 24.                                                                 

  

Class: 25 סוג: 25

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

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 20029/11/2012



Ownersבעלים

Name: SARAH B ART LTD שם: שרה בי ארט בע"מ

Address: 9 Hakim Eliyahust st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' חכים אליהו 9, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514637032מספר זיהוי: 514637032

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman, Yekutiel, Ingbir, Law Firm

Address: 8 Yehudit Street, Tel Aviv, 67016, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר, עורכי דין

כתובת : רח' יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

ט"ו כסלו תשע"ג - 20129/11/2012



Trade Mark No. 239290 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronics and electronic device accessories, 
namely cases, sleeves, screen cleaners and screen 
protectors; Computer peripherals, namely USB and 
fire wire hubs and switches, computer mice 
keyboard, memory card readers, portable storage 
device, notebook cooling fans, cables, connectors, 
adapters, mouse pads [computer peripheral], 
connection cables; Computer bags, messenger bags 
especially adapted for holding laptops, protective 
bags and cases specially adapted for holding or 
carrying notebook and laptop computers; Protective 
carrying cases specially adapted for personal digital 
assistants (PDA); Cellular phones, mobile phones; 
Cases for mobile phones, cell phone covers; Internet 
devices, namely Computer network adapters, routers 
and hubs; Electronic communications instruments 
and components; Loudspeakers, stereo amplifiers, 
sound amplifiers; Televisions; Earphones and 
headphones; Bags for cameras and photographic 
equipment, cases for photographic apparatus; 
Protective covers specially adapted for video 
recorders; Microphones; Microphone covers; 
Protective bags and cases specially adapted for 
holding or carrying tablet PCs; Keyboard protectors; 
Protector of wrist rests for laptops; Consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, home theater 
systems, audio decoders, video decoders, speakers, 
power conversion devices, power converters, and 
power inverters; all included in class 9

מוצרי אלקטרוניקה ואביזרים, כלומר, קופסאות, שרוולים, מנקי 
מסכים ומגני מסכים; ציוד היקפי למחשבים, כלומר, מתגים 
ומרכזת USB ו- FIREWIRE, עכברים למחשב, מקלדות, 
קוראי כרטיסי זיכרון, מתקני אחסון ניידים, מאווררים לקירור 

מחשבים ניידים, כבלים, מחברים, מתאמים, משטחים 
לעכברים, כבלי חיבור; תיקים למחשבים, תיקי שליחים 

המותאמים למחשבים ניידים, תיקי מגן, עטיפות וקופסאות 
לשמירת ונשיאת מחשבים ניידים; אריזות וקופסאות שהותאמו 
להגנת מחשבי כף יד ו-PDA; טלפונים סלולאריים, טלפונים 
ניידים; אריזות, עטיפות וקופסאות לטלפונים ניידים, כיסויים 

לטלפונים סלולאריים; מתקני אינטרנט, כלומר, מתאמי רשתות 
מחשבים, ראוטרים, מרכזות; כלי ורכיבים לתקשורת 

אלקטרונית; רמקולים, מגברי סטריאו, מגברי קול; טלוויזיות; 
אוזניות; תיקים למצלמות ולציוד צילום, אריזות ועטיפות לציוד 

צילום; כיסויים מגנים אשר הותאמו למצלמות וידאו; 
מיקרופונים; כיסויים למיקרופונים; תיקי מגן ועטיפות אשר 
הותאמו להחזקת ונשיאת מחשבי כף יד וטאבלטים; מגני 

מקלדת; מגני משענת יד למחשבים ניידים; מוצרי אלקטרוניקה, 
כלומר, מגברי אודיו, כבלים לרמקולים, מחברים, מערכות 
קולנוע ביתי, מפענחי אודיו, מפענחי וידאו, רמקולים, ממירי 

מתח וחשמל, אינברטורים חשמליים. ; הנכללים כולם בסוג 9   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 20229/11/2012



 Owners

Name: AEVOE INC.

Address: 14F.-1, NO. 456, SEC. 4SINYI RD., SINYI 
DISTRICT,, TAIPEI CITY, SINYI RD., SINYI DISTRICT, 
Taiwan

Identification No.: 802093

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 20329/11/2012



Trade Mark No. 239294 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 36443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potatoes, potato chips, processed peanuts, pork 
rinds, potato flakes.         

תפוחי אדמה, חטיפי תפוח אדמה, בוטנים קלויים, קליפות 
חזיר, פתיתי תפוח אדמה.

Class: 30 סוג: 30

all included in class 30. הנכללים כולם בסוג 30.         

ט"ו כסלו תשע"ג - 20429/11/2012



Trade Mark No. 239295 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 36443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potatoes, potato chips, processed peanuts, pork 
rinds, potato flakes.         

תפוחי אדמה, חטיפי תפוח אדמה, בוטנים קלויים, קליפות 
חזיר, פתיתי תפוח אדמה.

Class: 30 סוג: 30

all included in class 30. הנכללים כולם בסוג 30.         

ט"ו כסלו תשע"ג - 20529/11/2012



Trade Mark No. 239296 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Address: Mexico D.F., Mexico

Identification No.: 36443

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potatoes, potato chips, processed peanuts, pork 
rinds, potato flakes.         

תפוחי אדמה, חטיפי תפוח אדמה, בוטנים קלויים, קליפות 
חזיר, פתיתי תפוח אדמה.

Class: 30 סוג: 30

all included in class 30. הנכללים כולם בסוג 30.         

ט"ו כסלו תשע"ג - 20629/11/2012



Trade Mark No. 239321 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082392 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENTIUM SPA

Address: Piazza XX Settembre, 2, I-22079 VILLA 
GUARDIA (CO), Italy

Identification No.: 71920

(Italy 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of bone 
diseases; pharmaceutical products for the treatment 
and prevention of pathologies related to the medulla 
ossium transplantation. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/05/2011, No. MI2011C005203 MI2011C005203 איטליה, 13/05/2011, מספר

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 20729/11/2012



Trade Mark No. 239360 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082942 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Johannes Artmayr

Address: Schwarzindien 101, A-5310 Mondsee, Austria

Identification No.: 73065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating devices; water piping equipment; equipment 
for sanitary purposes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 20829/11/2012



Trade Mark No. 239389 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0284969B 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 כסלו תשע"ג - 20929/11/2012



Trade Mark No. 239410 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0933694 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZF Friedrichshafen AG

Address: Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, 
Germany

Identification No.: 76108

(Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Clutches (other than for land vehicles); shock 
absorbers (other than for land vehicles); shock 
absorber plungers; starters for motors and engines.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, motorcycles and rail vehicles as well as 
parts of automobiles, motorcycles and rail vehicles, in 
particular clutches, clutch release bearings, two-mass 
flywheels, torque converters, gear boxes, shock 
absorbers, wheel suspensions, shock absorbing 
springs, suspension struts, stabilizer bars for vehicle 
suspensions, electric motors for land vehicles, hybrid 
drives for land vehicles, actuators as parts of 
automobiles, motorcycles and rail vehicles, in 
particular for clutches, gear boxes and vehicle 
suspensions.

Class: 17 סוג: 17

Clutch linings.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of automobile parts.

ט"ו כסלו תשע"ג - 21029/11/2012



Trade Mark No. 239422 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arcor S.A.I.C

Address: Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 
Cordoba, Argentina

Identification No.: 800685

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: 30 סוג: 30

Confectionery , chocolate and bonbons on the basis 
of chocolate; all in class 30

דברי מתיקה, שוקולד וממתק על בסיס שוקולד; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                     

ט"ו כסלו תשע"ג - 21129/11/2012



WORKSHIFTING

Trade Mark No. 239425 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citrix Online, LLC

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

Identification No.: 800763

Limited Liability Company Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing a web site interactive forums in the fields of 
remote access, distance learning, business 
communications, lifestyle management and 
telecommuting.

אספקת אתר אינטרנט המציג פורומים אינטראקטיביים בתחומי 
גישה מרחוק, למידה מרחוק, תקשורת מחשבים, ניהול סגנון 

חיים ותקשוב מרחוק.                                                         
        

Class: 41 סוג: 41

Providing a web site featuring on-line publications, 
blogs in the fields of remote access, distance 
learning, business communications, lifestyle 
management and telecommuting.

אספקת אתר אינטרנט המציג פרסומים מקוונים, בלוגים 
מקוונים בתחומי גישה מרחוק, למידה מרחוק, תקשורת 

מחשבים, ניהול סגנון חיים ותקשוב מרחוק.                           
                                                        

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

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

U.S.A., 25/01/2011, No. 85/225,685 ארה"ב, 25/01/2011, מספר 85/225,685

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 21229/11/2012



Trade Mark No. 239456 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wenzhou Korlen Electric Appliances Co., Ltd.

Address: No.7 Road Branch,  Yueqing Economic & 
Development, Zhejiang, 325600, People's Republic of 
China

Identification No.: 802100

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

Switches, electric; Circuit breakers; Relays, electric; 
Plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; Inverters [electricity]; Couplings, 
electric; Transformers [electricity]; Voltage surge 
protectors; Electricity mains (Materials for -) [wires, 
cables]; Alarms; Distribution boxes [electricity]; all 
included in class 9.

מתגים, חשמליים; מתגים, ממסרים, חשמליים; תקעים, שקעים 
וקשרים אחרים [חיבורים חשמליים]; ממירים [חשמל]; צימודים, 

חשמל; שנאים [חשמל]; מגיני נחשול מתח; כבלי חשמל 
ראשיים (חומרים עבור -) [חוטים, כבלים]; אזעקות, תיבות 

הפצה [חשמל]; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 21329/11/2012



PHOTEX

פוטקס
Trade Mark No. 239461 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PHOTEX MOLDS LTD. שם: פוטקס תבניות בע"מ

Address: 13 Haoman Street, Jerusalem, 93420, Israel כתובת : האומן 13, ירושלים, 93420, ישראל

Identification No.: 510578966מספר זיהוי: 510578966

חברה ישראלית

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

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; UPS; UPS systems; power control 
systems; power systems; inverters; converters; 
rectifiers; capacitors; commutators; oscillators; 
contactors; timers; voltmeters; counters; 
suppressors; repeaters; generators; alternators; 
electric circuits; circuit breakers; circuit closers; circuit 
interrupters; current limiters; electric collectors; 
electric conductors; electric controllers; electric 
inductors; electric power supplies; electricity 
distribution consoles; electricity switchboards and 
switch boxes; switches; voltage stabilizers; 
transformers; actuators; electrical and electronic 
control equipment; control boxes; potentiometers; 
indicators for electricity; cables; wires; junction 
boxes; electric and electronic cabinets; control 
panels; batteries; battery chargers; power supplies; 
frequency changers; electric socket-outlets of every 
kind and telephone socket connectors; socket-outlets 
for signal reception of every kind; TV-socket outlets 
of every kind; coaxial connectors; optical and 
acoustic signaling equipment; protection and 
detection equipment; gas and CO detectors; smoke 
detectors; presence detectors for burglar and alarm 
systems; dimmers for resistive and inductive loads; 
electronic time-delay switches; electronic 
programmable switches; resistors; thermostats; 
regulation switches; stereophonic sound system 
equipment; electronic access control equipment; 
infrared control equipment; anti-burglar equipment; 
parts and fittings for the above mentioned products; 
computer software and hardware; all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים עבור הולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, ויסות 
או בקרה של חשמל; אל פסק; מערכות אל פסק; מערכות 

בקרת כוח; מהפכים; ממירים; מיישרים; קבלים; קומוטטורים; 
מתנדים; מגענים; קוצבי זמן; מדי מתח; מונים; מגברים; 

מהדרים; מחוללים; מעגלים סוכמים; מפסקים אוטומטיים; סוגרי 
מעגל; מפסיקי מעגל; מגבילי זרם; התקני איסוף חשמל; 

מוליכים חשמליים; בקרים חשמליים; משרנים חשמליים; התקני 
אספקת כוח; קונסולות הפצת חשמל; לוחות מיתוג חשמל 
ותיבות מיתוג; מתגים; מייצבי מתח; שנאים; התקני הפעלה; 
ציוד בקרת חשמל ואלקטרוניקה; תיבות בקרה; פוטנציומטרים; 
מחוונים עבור חשמל; כבלים; תיילים; תיבות סעף; קופסאות 

חשמל ואלקטרוניקה; פנלי בקרה; סוללות; מטעני סוללה; ספקי 
כוח; התקני שינוי זרם; שקעי יציאה חשמליים מכל סוג ומחברי 
שקע טלפון; שקע יציאות עבור קבלת אות מכל סוג; שקעי 

יציאה לטלוויזיה מכל סוג; מחברים משותפי ציר; ציודי איתות 
אופטיים ואקוסטיים; ציודי הגנה ומעקב גלאי גז ו- CO; גלאי 
עשן; גלאי נוכחות פורץ ומערכות אזעקה; התקני עמעום עבור 

עומסי התנגדות ועומסי השראה; מתגי השהיית זמן 
אלקטרוניים; מתגים אלקטרוניים הניתנים לתכנות; נגדים; 
תרמוסטטים; מתגי ויסות; ציודי מערכות קול סטריאופוניות; 
ציודי בקרת גישה אלקטרוניים; ציודי בקרה תת אדום; ציודים 

כנגד פריצה; לוחות כיסוי עבור קופסאות של מתקנים חשמליים; 
חלקים ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; תוכנות וחומרות 

מחשב; כולם כלולים בסוג 9.
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HP WEBOS

Trade Mark No. 239471 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

התקן להקלטה, שידור והעתקה של נתונים, טקסט, גרפיקה, 
קולות או תמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; נושאי נתונים 
מגנטיים מוקלטים מראש המציגים תכנה לשימוש בקשר 

להתקני תקשורת נישאים ביד, בעיקר, טלפונים ניידים וטלפונים 
חכמים; מכונות חישוב, ציוד עיבוד נתונים; מחשבים; חמרת 
מחשב; מחשבים ניידים; מחשבים נישאים ביד; מחשבי לוח; 
מחשבי כף; מארגנים אלקטרוניים; פנקסים אלקטרוניים; 

זיכרונות מחשב; חמרת מחשב, בעיקר, כרטיסי זיכרון; ציוד 
היקפי למחשב; מסכי מחשב; מקלדות מחשב; חמרת מחשב 

לתקשורת; טלפונים; טלפונים ניידים; איתוריות; התקני 
תקשורת ניידים ונישאים ביד לשידור וקליטה של נתונים, מידע 
ותוכן דיגיטלי אחר, כולל תוכן אודיו ווידאו, בעיקר, מחשבים 
נישאים ביד, טלפונים ניידים וטלפונים חכמים; טלפוני וידאו; 

מצלמות פוטוגרפיות ומצלמות וידאו; נגני אודיו; נגני וידאו; נגני 
מולטימדיה; תכנת תקשורת למחשב; תכנת מחשב, בעיקר, 

תוכנות מחשב מוקלטות מראש לניהול מידע אישי, תכנת ניהול 
מאגר מידע, תכנת זיהוי תווים, תכנת תקשורת, תכנת ניהול 
טלפוניה, תכנת דואר אלקטרוני ומסרים, תכנת איתור, תכנת 
סנכרון מאגר מידע, תוכנות מחשב לגישה, דפדוף וחיפוש 

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

למוסיקה, אודיו, וידאו ובידור הניתן להורדה; מנשאי מחשב; 
אביזרים, חלקים ומארזים לכל הנ"ל שנמכרים כיחידה; מדריכים 
בצורה אלקטרונית מסופקים עם הנ"ל שנמכרים כיחידה; חרטי 
מחשב; אספקת תכנת מחשב בניתנת להורדה לשימוש בשידור 
נתונים, מידע ותוכן מולטימדיה דרך התקני תקשורת הנישאים 
ביד, בעיקר, טלפונים ניידים, טלפונים סלולאריים וטלפונים 

חכמים; הכל כלול בסוג 9.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 21529/11/2012



Class: 38 סוג: 38

Communications and telecommunications services, 
namely, providing communications services via 
handheld communications devices, namely, mobile 
phones and smartphones; cellular telephone 
services; paging services; providing websites 
featuring information and links to other websites in 
the fields of computers, computing, and 
telecommunications products and services, namely, 
information regarding the transmission functions, 
functionality and capabilities and uses of such 
computing and telecommunications devices; digital 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
signals and messages; streaming of audio material 
on the Internet; providing multiple-user access to 
electronic communications networks; 
telecommunication services, namely, providing 
wireless telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services; electronic mail services; 
electronic bulletin board services for transmission of 
messages among computer users concerning a wide 
range of information of general interest to 
consumers; electronic transmission of electronic 
data, electronic mail, digital and electronic 
communications in electronic form featuring 
encryption and decryption; electronic transmission of 
non-downloadable computer software of others by 
means of electronic communications networks; 
provision of access to databases; providing websites 
featuring information and links to other websites in 
the fields of telecommunications and 
telecommunication services; consultation in the fields 
of telecommunications and electronic 
communications networks; internet telephony 
services, namely, providing an interactive website 
featuring news and information about handheld 
computers, desktop computer software and handheld 
computer software, mobile telephones, digital 
technologies and wireless services for handheld 
computers via electronic communications networks; 
all included in Class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, בעיקר, אספקת שירותי 
תקשורת דרך התקני תקשורת הנישאים ביד, בעיקר, טלפונים 
ניידים וטלפונים חכמים; שירותי טלפון סלולרי; שירותי איתור; 
אספקת אתרי אינטרנט המציגים מידע וקישורים לאתרים 
אחרים בתחומי מחשבים, מחשוב ומוצרי ושירותי תקשורת, 
בעיקר, מידע לגבי תפקודי השידור, התפקודיות, והיכולות 

והשימושים של כאלה התקני חישוב ותקשורת; שידור דיגיטלי 
של קולות, נתונים, תמונות, אודיו, וידאו, אותות והודעות; 

הזרמת חומר אודיו באינטרנט; אספקת גישה רב-משתמשית 
לרשתות תקשורת אלקטרוניות; שירותי תקשורת, בעיקר, 
אספקת קישורי תקשורת אלחוטית לרשתות תקשורת 

אלקטרוניות; העברת הודעות דגיטלית אלחוטית, שירותי 
איתור; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי לוח מודעות אלקטרוני 
לשידור הודעות בקרב משתמשי מחשב בעניין טווח רחב של 
מידע בעל עניין כללי לצרכנים; שידור אלקטרוני של נתונים 

אלקטרוניים, דואר אלקטרוני, שידורים דיגיטליים ואלקטרוניים 
בצורה אלקטרונית המציגים קידוד ופענוח; שידור אלקטרוני של 
תכנת מחשב של אחרים שלא ניתנת להורדה על ידי רשתות 
תקשורת אלקטרוניות; אספקת גישה למאגרי מידע; אספקת 
אתרי אינטרנט המציגים מידע וקישורים לאתרים אחרים 

בתחומי תקשורת ושירותי תקשורת; ייעוץ בתחומי תקשורת 
ורשתות תקשורת אלקטרוניות; שירותי טלפונית אינטרנט, 
בעיקר, אספקת אתר אינטרנט הידודי המציג חדשות ומידע 

לגבי מחשבי כף, תכנת מחשב נייח ותכנת מחשב כף, טלפונים 
ניידים, טכנולוגיות דיגיטליות ושירותים אלחוטיים למחשבי כף 
דרך רשתות תקשורת אלקטרוניות; הכל כלול בסוג 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)

U.S.A., 17/02/2011, No. 85/245,369 ארה"ב, 17/02/2011, מספר 85/245,369

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

ט"ו כסלו תשע"ג - 21629/11/2012



 Owners

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

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

Identification No.: 800326

Texas Limited Partnership

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 21729/11/2012



CAILLER

Trade Mark No. 239477 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pamphlets, catalogues, index cards, newspapers, 
books, magazines, manuals, periodicals, printed 
publications; instructional and teaching material 
(except apparatus); all included in class 16.

חוברות, קטלוגים, כרטיסי אינדקס, עיתונים, ספרים, מגזינים, 
מדריכים, כתבי עת, פרסומים מודפסים; חומרי הדרכה והוראה 
(מלבד מכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.                           

                                                            

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee-based preparations and beverages; 
iced coffee; tea, tea-based preparations and 
beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sweets, 
candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; 
bakery products, bread, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, frozen 
desserts, frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared dough; all 
included in class 30.

קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי 
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי מתיקה, 
ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; סוכר; גומי לעיסה; 

מוצרי מאפיה, לחם, מאפים; ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, 
טופי; גלידות, קרחוני מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, 

עוגות קפואות, קינוחים קפואים, יוגורטים קפואים; דגני ארוחת 
בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; 
תכשירי דגנים; פיצות; כריכים; תערובות של ממרח תזונתי 

ובצק מוכן לתנור; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Retail sale, retail sale over the Internet of food and 
beverage products.

מכירה קמעונאית, מכירה קמעונאית באינטרנט של מוצרי מזון 
ומשקאות.                       

ט"ו כסלו תשע"ג - 21829/11/2012



Trade Mark No. 239484 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JACOB JACOBI & SONS LTD. שם: יעקב יעקבי ובניו בע"מ

Address: 1 Hahashmal Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמל 1, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510558398מספר זיהוי: 510558398

חברה פרטית

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: 2 סוג: 2

All goods included in class 2 כל הטובין הנכללים בסוג 2.         

Class: 3 סוג: 3

All goods included in class 3 כל הטובין הנכללים בסוג 3.         

ט"ו כסלו תשע"ג - 21929/11/2012



Trade Mark No. 239487 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STEINEL GmbH

Address: Dieselstraβe 80-84, Herzebrock-Clarholz, D-
33442, Germany

Identification No.: 802108

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

Hand-operated electronic measuring apparatus, in 
particular in the form of voltage, continuity, capacity, 
resistance and line testers; electronic installations for 
light, alarm and house automation, included in class 
9; data processing equipment and computers, in 
particular for electronic measuring applications, 
including interface and converter modules for data 
processing equipment; gas sensors, in particular 
CO2 sensors; movement, presence, brightness, 
temperature and gas sensors based on 
semiconductors, infra red waves, radio and/or 
microwaves and analysis and signal electronics 
therefor; all included in class 9.

התקני מדידה אלקטרוניים המופעלים ידנית, במיוחד בצורה של 
מתח, רציפות, קיבול, התנגדות ומבחני קו; מתקנים 

אלקטרוניים עבור תאורה, אזעקה ואוטומציה ביתית, הכלולים 
בסוג 9; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים, במיוחד עבור יישומי 
מדידה אלקטרונית, הכוללים מודולות תווך והמרה עבור ציוד 
עיבוד נתונים; חיישני גז, במיוחד חיישני 02C; חיישני תנועה, 
נוכחות, בהירות, טמפרטורה וגז מבוססים על מוליכים למחצה, 

גלי תת אדום, רדיו ו/או גלי מיקרו והתקני אבחון ואיתות 
אלקטרוניים עבורם; הנכללים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 11 סוג: 11

Electric lighting apparatus, including interior and 
exterior lights and sensor controlled lights, including 
the aforesaid goods for use in light systems; electric 
heating apparatus; in particular hot air and hot melt 
adhesive guns; all included in class 11.

התקני תאורה חשמליים, הכוללים תאורה פנימית וחיצונית 
ותאורות בקרת חיישן, לרבות המוצרים הנזכרים לעיל 

המשמשים במערכות תאורה; התקני חימום חשמליים, במיוחד 
אקדחי הדבקה התכת חום ואוויר חם; הנכללים כולם בסוג 11.  
                                                                                     

                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 22029/11/2012



Trade Mark No. 239527 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083692 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: SE-151 85 Södertälje, Sweden

Identification No.: 73130

(Sweden AB)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of cancer.

ט"ו כסלו תשע"ג - 22129/11/2012



Trade Mark No. 239528 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083714 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 005666177

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
005666177

Dated 28/03/2009 (Section 16) מיום 28/03/2009 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Nordic Spirit AB

Address: Nybrokajen 7, SE-111 48 Stockholm, Sweden

Identification No.: 73131

(Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

ט"ו כסלו תשע"ג - 22229/11/2012



Trade Mark No. 239530 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083741 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WARRIOR SPORTS, INC.

Address: 32125 Hollingsworth Ave., Warren MI 48092, 
U.S.A.

Identification No.: 73133

(Michigan, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, tee shirts, sweatshirts, shorts, 
collared shirts, jerseys, hats and footwear; moisture 
management garments, namely, tee shirts, 
sweatshirts, shorts, collared shirts, jerseys, hats and 
footwear.

ט"ו כסלו תשע"ג - 22329/11/2012



Trade Mark No. 239535 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083829 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

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

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

Switzerland, 10/01/2011, No. 610609 שוויץ, 10/01/2011, מספר 610609

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

ט"ו כסלו תשע"ג - 22429/11/2012



 Owners

Name: Spirits International B.V.

Address: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 73138

(Luxembourg Société à Responsabilité)

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 כסלו תשע"ג - 22529/11/2012



Trade Mark No. 239597 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orpark Management and Supervision Ltd. שם: אורפרק ניהול ופיקוח בע"מ

Address: 25 Professor Shor Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' פרופסור שור 25, תל אביב, ישראל

Identification No.: 511199481מספר זיהוי: 511199481

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: 9 סוג: 9

Computer, hardware peripherals (printers, burners, 
scanners, screens), cards and peripherals, 
accessories to connect to the internet, multimedia 
(games, educational software), mobile phones, 
hardware peripherals associated with cellular 
phones, key digital, handheld devices, PDA, 
accessories to PDA, professional software, digital 
cameras, consumables ie cartridges and recordable 
media; all included in class 35.

מחשבים, ציוד חומרה נלווה (מדפסות, צורבים, סורקים, 
מסכים), כרטיסים וחלקי חיבור, מוצרים לחיבור לאינטרנט, 

מולטימדיה (משחקים, לומדות), טלפונים סלולרים, ציוד חומרה 
נלווה לטלפונים סלולריים, מרכזיות דיגיטאליות, מחשבי כף, יד 
ציוד חומרה נלווה למחשבי כף יד, תוכנות מקצועיות, מצלמות 
דיגיטאליות, ציוד מתכלה דהיינו; ראשי דיו ומדיות לצריבה; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; stores; retail and wholesale 
marketing; points of services; point of sale; 
department stores; chains of shops, points of 
services, point of sale and department stores; 
management and operations of shops, points of 
services, point of sale and department stores and of 
chains of shops, point of services, point of sale and 
department stores; all included in class 35; all in 
connection with telecommunication products and 
accessories, including cellular phones, portable 
devices, tablets, laptops, computers and accessories 
to all of the above.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; חנויות; שיווק קמעונאי 
וסיטונאי; עמדות שירות; עמדות מכירה; חנויות כלבוף רשתות 
חנויות, עמדות שירות, עמדות מכירה וחנויות כלבו; ניהול 

והפעלה של חנויות, עמדות שירות, עמדות מכירה וחנויות כלבו, 
ושל רשתות חנויות, עמדות שירות, עמדות מכירה וחנויות כלבו; 

הנכללים כולם בסוג 35; והכל בקשר עם מוצרי תקשורת 
ומוצרים נלווים לרבות טלפונים סלולריים, אמצעים ניידים, 

מחשבי כף יד ( טאבלט), מחשבים ניידים, מחשבים ואביזרים 
נלווים לכל אלה.                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 22629/11/2012



Trade Mark No. 239600 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1099707 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: THE HOLYLAND MINT LTD שם: הולילנד מינט בע"מ

Address: P.O.B. 2040, NESHER, 36660, Israel כתובת : דרך בר יהודה 50, ת.ד. 2040, נשר, 36660, ישראל

Identification No.: 514521715מספר זיהוי: 514521715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metal and its alloy and goods made from 
precious metal or covered by it; jewelry, precious 
stones; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן; תכשיטים, אבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 

                                             .14

ט"ו כסלו תשע"ג - 22729/11/2012



APOLLO ENDURACE

Trade Mark No. 239627 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden, Switzerland

Identification No.: 801728

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres, tubes and flaps for automobiles צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכוניות         

ט"ו כסלו תשע"ג - 22829/11/2012



APOLLO HAWKZ

Trade Mark No. 239628 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apollo Tyres A.G.

Address: Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden, Switzerland

Identification No.: 801728

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres, tubes and flaps for automobiles צמיגים, אבובים ומגיני בוץ למכוניות         

ט"ו כסלו תשע"ג - 22929/11/2012



CITRIX | ONLINE

Trade Mark No. 239631 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for transmitting documents, data, 
graphics, audio and/or video over electronic 
communications networks; computer software for 
web collaboration; computer software for creating, 
offering, hosting, and delivering online conferences, 
meetings, demonstrations, tours, presentations, 
educational courses, and interactive discussions; 
Computer software for recording, editing, and playing 
back a computer screen session and computer 
screen activity; computer software for audio and 
video screen capture; computer software for creating 
a screencast; computer software for troubleshooting, 
configuring, or supporting a computer via electronic 
communications networks; computer software for 
facilitating business transactions conducted via 
electronic communications networks; computer 
software for the transmission, reception, coding or 
decoding of voice, data or multimedia content to 
allow remote access to, monitoring of, or control of, 
computer hardware, computer software or electronic 
communications devices; computer software for use 
on computers and devices for accessing, viewing, 
and controlling remote computers and devices; 
Computer software for use in discovering, monitoring, 
auditing, searching, tracking, analyzing, alerting and 
reporting data in the fields of information technology 
management and remote support; all included in 
Class 9.

תוכנות מחשב להעברת מסמכים, מידע, גרפיקה, שמע ו/או 
וידיאו דרך רשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב 

לשיתוף פעולה ברשת; תוכנות מחשב לייצור, להצעת, לאירוח 
ומסירת ועידות מקוונות, פגישות, הדגמות, סיורים, מצגות, 
קורסים חינוכיים ודיונים אינטראקטיביים; תוכנות מחשב 

להקלטה, עריכה והצגה חוזרת של מושב צג מחשב ופעילות 
של צג מחשב; תוכנות מחשב ללכידת שמע וצג וידיאו; תוכנות 
 ;(SCREENCAST) מחשב לייצור רישום תוצרת צג המחשב

תוכנות מחשב לאיתור וטיפול בבעיות, לעיצוב ולתמיכה 
במחשב דרך רשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנות מחשב 
המאפשרות עסקאות עסקיות הנעשות דרך רשתות תקשורת 
אלקטרוניות; תוכנות מחשב להעברה, קבלה, הצפנה או פענוח 
של קול, תוכן של מידע או מולטימדיה על מנת לאפשר גישה 
מרוחקת , מעקב אחר, או שליטה בחומרת מחשב, תוכנת 
מחשב או מכשירי תקשורת אלקטרוניים;  תוכנות מחשב 
לשימוש במחשבים והתקנים לגישה, צפייה ושליטה רחוקה 
במחשבים והתקניים; תוכנות מחשב על מנת לגלות, לערוך 
מעקב, לבצע ביקורת ספרים, לחפש, לעקוב, לנתח, להתריע 
ולדווח מידע בתחומי ניהול מידע טכנולוגי ותמיכה מרוחקת; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 23029/11/2012



Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, broadcasting 
programs, audio conferences, meetings, educational 
courses, events and real time information over global 
computer communications networks; computer and 
telecommunications-related services, namely, 
facilitating the sending and receiving of documents, 
data, messages, images, voice and telephony over 
global computer communications networks; instant 
messaging services; web conferencing services; 
Telecommunications, namely, audio and data 
transmission and reception services via 
telecommunication means; providing access to 
telecommunication networks; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice 
and data by means of telephone, telegraphic, cable, 
and satellite transmissions; Telecommunications and 
information technology services, namely, 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and information via telephone and global 
communication networks; telephone switching 
services, voice over internet protocol (VoIP) and 
session initiated protocol (SIP) telephone and data 
communication services; computerized telephony 
and data communications services, namely, 
telephony and telecommunications solution 
facilitating total session initiation protocol (SIP), voice 
over internet protocol (VoIP) and public switched 
telephone network (PSTN) connectivity; 
telecommunication access services; rental of 
telecommunications apparatus and facilities, namely, 
virtual portals to manage telecommunications 
services and bandwidth; all included in Class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור תוכניות, ועידות שמע, 
פגישות, קורסים חינוכיים, אירועים, ומידע בזמן אמת באמצעות 
רשתות תקשורת גלובאליות ממוחשבות; שירותים הקשורים 
למחשבים ותקשורת, דהיינו, סיוע בשליחת וקבלת מסמכים, 
מידע, הודעות, דמויות, קול וטלפוניה באמצעות רשתות 
תקשורת גלובאליות ממוחשבות; שירותי הודעות מיידיות; 
שירותי ועידות רשת; טלקומוניקציה, דהיינו, שירותי העברת 
וקבלת שמע ומידע דרך אמצעי טלקומוניקציה; סיפוק גישה 
לרשתות טלקומוניקציה; סיפוק קישורי טלקומוניקציה לרשת 
גלובאלית ממוחשבת; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברת 
קול ומידע מקומיים ומרוחקים באמצעות הטלפון, טלגרפיה, 
כבלים ושידור לוויני; שירותי טלקומוניקציה ומידע טכנולוגי, 
דהיינו, שידור קול, מידע, דמויות, אודיו, וידיאו ומידע דרך 
הטלפון ורשתות תקשורת גלובאליות; שירותי מיתוג טלפון, 
 (IP (SIP ופרוטוקול (IP (VOIP העברת דיבור על רשתות

שירותי תקשורת טלפון ומידע; שירותי תקשורת טלפוניה ומידע 
ממוחשבים, דהיינו, פתרון טלפוניה וטלקומוניקציה המסייע 
 ,(IP (VOIP העברת דיבור על רשתות ,(IP (SIP לפרוטוקול
רשת טלפון ממותגת ציבורית (PSTN) קישוריות; שרותי גישה 
לטלקומוניקציה; השכרת ציוד ושירותי טלקומוניקציה, דהיינו, 

פורטלים וירטואלים לניהול שירותים ורוחבי פס של 
טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 23129/11/2012



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, 
meetings, demonstrations, presentations, educational 
courses, and interactive discussions; Computer 
services, namely, hosting online web facilities for 
creating a screencast, namely, recording, editing, 
and playing back a computer screen session and 
computer screen activity; Application service 
provider, namely, providing interactive software for 
transmission of graphical, audio, video, and computer 
software application and computer network control 
information over electronic communications 
networks; application service provider, namely, 
providing computer communication services, namely, 
hosting, managing and maintaining software 
applications for remotely controlling a computing 
device and for providing online computer access; 
software as a service services, namely, hosting 
software for use by others for use in discovering, 
monitoring, searching, tracking, analyzing, alerting 
and reporting data in the fields of information 
technology management, and for discovering, 
indexing, identifying, searching, and collaborating on 
a wide variety of information in a variety of fields; 
Application service provider featuring audio and 
video streaming software for transmitting data, 
graphics, audio, or video over electronic 
communications networks; software as a service 
services, namely, hosting software for use by others 
for use in online computer access and in providing 
remote support services; Application service provider 
featuring temporary use of non-downloadable 
computer software for transmitting data and real-time 
messages over electronic communications networks 
and for providing remote support. Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for the 
collection and tracking of payments and receipts paid 
by third parties for attending or having access to 
online conferences, meetings, demonstrations, 
presentations, educational courses, and interactive 
discussions; all included in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אירוח שירותי רשת מקוונים כדי 
שאחרים יוכלו לנהל ועידות, פגישות, הדגמות, מצגות, קורסים 
חינוכיים, ודיונים אינטראקטיביים מקוונים; שירותי מחשב, 
דהיינו, אירוח שירותי רשת מקוונים לייצור רישום תוצרת צג 
המחשב (SCREENCAST), דהיינו, הקלטה, עריכה והצגה 
חוזרת של מושב צג מחשב ופעילות של צג מחשב; אפליקציה 
המספקת שירותים, דהיינו, סיפוק תוכנות אינטראקטיביות 
להעברת אפליקציות  גראפיות, אודיו, וידיאו ותוכנות מחשב 
ומידע אודות שליטה ברשתות מחשב באמצעות רשתות 

תקשורת אלקטרוניות; אפליקציה המספקת שירות, דהיינו, 
סיפוק שירותי תקשורת ממוחשבים, דהיינו, אירוח, ניהול 
ותחזוקת אפליקציות תוכנה על מנת לשלוט מרחוק בהתקן 

ממוחשב ועל מנת לספק גישת מחשב מקוונת;  תוכנה כשירות, 
דהיינו, אירוח תוכנות עבור אחרים לשימוש בגילוי, פיקוח, 

חיפוש, מעקב, ניתוח, התרעה ודיווח מידע בתחומי ניהול של 
מידע טכנולוגי, ובשביל גילוי, מפתוח, זיהוי, חיפוש, ושיתוף 
פעולה של מגוון רחב של מידע במגוון תחומים; תוכנות עבור 
שימושם של אחרים; שירות ספק אפליקציות המציג הזרמת 
תוכנות אודיו ווידיאו להעברת מידע, גראפיקה, אודיו, או וידיאו 
באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות; תוכנה כשירות, 
דהיינו, אירוח תוכנות עבור אחרים לשימוש בגישה מקוונת 
למחשבים ובסיפוק שירותי תמיכה מרחוק; שירות ספק 

אפליקציות המציג שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות 
להורדה להעברת מידע והודעות בזמן אמת באמצעות רשתות 
תקשורת אלקטרוניות וסיפוק תמיכה מרחוק. שירותי מחשב, 

דהיינו, אירוח אמצעי רשת מקוונים עבור אחרים בשביל האיסוף 
ומעקב אחר תשלומים וקבלות ששולמו על ידי צד שלישי עבור 
השתתפות או קבלת גישה לועידות מקוונות, פגישות, מצגות, 
קורסים חינוכיים ודיונים אינטראקטיביים; 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., 18/07/2011, No. 85373474 ארה"ב, 18/07/2011, מספר 85373474

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 23229/11/2012



 Owners

Name: Citrix Online, LLC

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

Identification No.: 800763

Limited Liability Company Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

ט"ו כסלו תשע"ג - 23329/11/2012



Trade Mark No. 239636 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; Metal building 
materials; Fittings of metal for building and furniture; 
Non-electric cables and wires of common metal; 
Ironmongery, small items of metal hardware; Pipes 
and tubes of metal; Safes; Metal products; Shop 
furnishings of metal; Fittings for the presentation of 
goods, not included in other classes; all included in 
class 06.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; אביזרי 
מתכת לבנייה ורהיטים; כבלים וחוטים לא-חשמליים ממתכת 
פשוטה; כלי מתכת, פריטים קטנים של כלי מתכת; צינורות 
ושפופרות ממתכת; כספות; מוצרי מתכת; ריהוט מתכת 

לחנויות; אביזרים להצגת טובין שאינם כלולים בסיווגים אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
                                                                                    

                                          

Class: 9 סוג: 9

Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; Cash registers; all included 
in class 09.

מכונות ממכר אוטומטיות ומנגנונים למכשירים מופעלי-מטבע; 
קופות רושמות; הנכללים כולם בסוג 09.                               

                

Class: 20 סוג: 20

Furniture and furniture frames; Fitted parts for 
furniture; Shop fittings; Products made from plastics 
and not included in other classes; Mirrors; Goods 
presentation racks; Table racks; all included in class 
20.

ריהוט ומסגרות לרהיטים; חלקים מותאמים לריהוט; אביזרים 
לחנות; טובין העשויים מפלסטיק ואינם כלולים בסיווגים אחרים; 
מראות; מדפים להצגת טובין; מעמדים לשולחנות; הנכללים 

כולם בסוג 20.                                                                 
        

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers 
(included in class 21); Wire inserts for cupboards, 
wire baskets, wire troughs, wire shelves, wire 
mountings, wire grilles and wire drums, all wire goods 
for household and kitchen purposes; all included in 
class 21.

כלים ומיכלים למשק-בית ולמטבח (הנכללים בסוג 21);  
תוספות תיל לארונות, סלסילות תיל, קערות תיל, מדפי תיל, 
תומכי תיל, רשתות תיל וסלילי תיל, כל הטובין עשויים מתיל 
עבור משק-הבית והמטבח; 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)

European Community Trade Mark, 21/02/2011, No. 
009789471

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/02/2011, מספר 
009789471

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

ט"ו כסלו תשע"ג - 23429/11/2012



 Owners

Name: Kessebohmer Holding e.K

Address: Mindener Str. 208, 49152 Bad Essen, Germany

Identification No.: 77048

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 23529/11/2012



Trade Mark No. 239645 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alrov Properties & Lodgings Ltd. שם: אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

Address: Rotshild Blv. 46, Alrov Tower, Tel Aviv, 66883, 
Israel

כתובת : שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב, 66883, 
ישראל

Identification No.: 520038894מספר זיהוי: 520038894

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELAD KRIMOLOVSKY 

Address: 46 ROTCHILD BLVD, Tel Aviv, 66883, Israel

שם: עו"ד אלעד קרימולובסקי 

כתובת : רח' רוטשילד 46, תל אביב, 66883, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

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

Class: 44 סוג: 44

hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44
               

ט"ו כסלו תשע"ג - 23629/11/2012



The Set

Trade Mark No. 239646 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alrov Properties & Lodgings Ltd. שם: אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

Address:  ,66883 ,שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב
ישראל

כתובת : שד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב, 66883, 
ישראל

Identification No.: 520038894מספר זיהוי: 520038894

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELAD KRIMOLOVSKY 

Address: 46 ROTCHILD BLVD, Tel Aviv, 66883, Israel

שם: עו"ד אלעד קרימולובסקי 

כתובת : רח' רוטשילד 46, תל אביב, 66883, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

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

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44.

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם ; הנכללים כולם בסוג 
             .44

ט"ו כסלו תשע"ג - 23729/11/2012



Trade Mark No. 239649 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  Avinoam ILLous שם: אבינועם אילוז 

Address: Hativat hatzanhanim 25/5, Modi'in, Israel כתובת : חטיבת הצנחנים 25/5, מודיעין, ישראל

Identification No.: 023878036מספר זיהוי: 023878036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaacov Shragay, Adv.

Address: 36 Keren Hayesod St., Jerusalem, 92149, 
Israel

שם: יעקב שרגאי, עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, ירושלים, 92149, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Cabinets and furniture for kitchens and bathrooms. ארונות וריהוט למטבחים ולאמבטיות.                                   
  

ט"ו כסלו תשע"ג - 23829/11/2012



Trade Mark No. 239650 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  Avinoam ILLous שם: אבינועם אילוז 

Address: חטיבת הצנחנים 25/5, מודיעין, ישראל כתובת : חטיבת הצנחנים 25/5, מודיעין, ישראל

Identification No.: 023878036מספר זיהוי: 023878036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaacov Shragay, Adv.

Address: 36 Keren Hayesod St., Jerusalem, 92149, 
Israel

שם: יעקב שרגאי, עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, ירושלים, 92149, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Work surfaces that are used, inter alia, for work in 
kitchens or bathrooms cabinets or any other wet 
surface.

משטחי עבודה המיועדים בין היתר לעבודה במטבחים או 
ארונות אמבטיה או כל משטח רטוב אחר.                             

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 23929/11/2012



GoldMine 

גולדמיין 
Trade Mark No. 239671 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zvika Shamir שם: צביקה שמיר 

Address: Harkavy Abraham 54A, Tel Aviv, 67329, Israel כתובת : רח' הרכבי אברהם 54א', תל אביב, 67329, ישראל

Identification No.: 034269878מספר זיהוי: 034269878

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tomer Apfeldorf, Adv 

Address: P.O.B. 34046, Tel Aviv, 61340, Israel

שם: תומר אפלדורף, עו"ד 

כתובת : ת.ד. 34046, תל אביב, 61340, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, arranging and producing of 
conferences, congresses, seminars, symposiums 
and other events; all included in class 41.

שרותי בידור, ארגון והפקת ועידות, קונגרסים, סמינרים, 
סימפוזיונים ואירועים אחרים; הנכללים כולם בסוג 41.             

                                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 24029/11/2012



METCHIK

Trade Mark No. 239680 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLDEN PAGE LTD שם: דף הזהב בע"מ

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

Identification No.: 513332015מספר זיהוי: 513332015

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: 35 סוג: 35

Providing business referrals in any field using an 
internet website that allow potential consumers to 
locate and contact service providers; Providing 
business referrals in any field using an internet 
website that dispatches service providers to potential 
consumers; promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional 
displays in an internet website; online computer 
services, namely, providing information regarding the 
goods and services of others; all included in class 35.

שירותי הפנייה בכל תחום באמצעות אתרי אינטרנט באופן 
המאפשר לצרכנים פוטנציאליים לאתר ולהתקשר עם ספקי 
השירות, שירותי הפנייה בכל תחום באמצעות אתרי אינטרנט 
שיגור ספקי שירות לצרכנים פוטנציאליים, קידום הסחורות 

והשירותים של אחרים על ידי הצבת מודעות ומצגות שיווקיות 
בתארי האינטרנט, שירותי מחשב מקוונים, כלומר, פרסום מידע 
אודות הסחורות והשירותים של אחרים.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

ט"ו כסלו תשע"ג - 24129/11/2012



LE

Trade Mark No. 239687 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; electric vehicles, including electric 
automobiles; carts, trucks, vans, SUVs, buses, 
motor-homes, sports cars, race cars, trucks, fork lift 
trucks, tugs, and their constituent parts and fittings, 
tractors, anti-theft devices for vehicles, small 
adhesive rubber patches for  repairing tubes or tyres, 
all aforementioned goods included in class 12; all 
included in class 12.

מכוניות, כלי רכב חשמליים, כולל מכוניות חשמליות, קרונות, 
משאיות, כלי רכב ספורט שירותיים SUVs, אוטובוסים, 

קרוונים, רכבי ספורט, רכבי מרוץ, משאיות, משאיות מלגזה, 
גוררים, וחלקים ומתאמים מרכיבים עבורם, טרקטורים, התקנים 
נגד גניבה לכלי רכב; טלאי גומי קטנים דביקים לתיקון פנימיות 
או צמיגים, כל הסחורות האמורות לעיל הנכללות בסוג 12; 

הנכללים כולם בסוג 12.                                                     
                              

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

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

Switzerland, 09/02/2011, No. 51532/2011 שוויץ, 09/02/2011, מספר 51532/2011

Class: 12 סוג: 12

ט"ו כסלו תשע"ג - 24229/11/2012



Trade Mark No. 239692 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084034 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610168 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610168

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24329/11/2012



Trade Mark No. 239693 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084035 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610169 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610169

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24429/11/2012



Trade Mark No. 239694 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084036 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610170 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610170

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24529/11/2012



Trade Mark No. 239695 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084037 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610171 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610171

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24629/11/2012



Trade Mark No. 239696 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084038 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610142 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610142

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24729/11/2012



Trade Mark No. 239697 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084039 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610179 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610179

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24829/11/2012



Trade Mark No. 239698 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084040 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 04/01/2011, No. 610211 שוויץ, 04/01/2011, מספר 610211

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 24929/11/2012



Trade Mark No. 239715 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084309 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610174 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610174

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25029/11/2012



Trade Mark No. 239716 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084310 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610143 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610143

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25129/11/2012



Trade Mark No. 239717 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084311 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610145 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610145

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25229/11/2012



Trade Mark No. 239718 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084312 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610159 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610159

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25329/11/2012



Trade Mark No. 239719 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084313 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610161 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610161

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25429/11/2012



Trade Mark No. 239720 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084326 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610165 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610165

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25529/11/2012



Trade Mark No. 239721 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084327 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 04/01/2011, No. 610212 שוויץ, 04/01/2011, מספר 610212

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25629/11/2012



Trade Mark No. 239722 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084328 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 07/01/2011, No. 610498 שוויץ, 07/01/2011, מספר 610498

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25729/11/2012



Trade Mark No. 239723 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084329 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/03/2011, No. 612981 שוויץ, 03/03/2011, מספר 612981

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25829/11/2012



Trade Mark No. 239724 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084330 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/03/2011, No. 612985 שוויץ, 03/03/2011, מספר 612985

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 25929/11/2012



Trade Mark No. 239728 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084365 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Identification No.: 73165

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 03/01/2011, No. 610166 שוויץ, 03/01/2011, מספר 610166

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 26029/11/2012



Trade Mark No. 239760 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084763 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00019 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00019

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 239761 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084764 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00018 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00018

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 239762 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084765 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00017 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00017

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 26329/11/2012



Trade Mark No. 239763 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084766 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00020 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00020

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 26429/11/2012



Trade Mark No. 239765 מספר סימן

Application Date 07/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084827 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives [glues] for stationery or 
household purposes, artists' materials, paintbrushes, 
typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except 
apparatus), printing type, printing blocks, paper, 
cardboard, boxes of cardboard or paper, posters; 
albums, cards, books, newspapers, prospectuses, 
pamphlets, calendars, writing instruments, 
lithographic or engraved works of art, framed or 
unframed pictures (paintings), aquarelles, patterns 
for dressmaking, graphic prints, drawing instruments, 
handkerchiefs of paper, face towels of paper, table 
linen of paper, toilet paper, babies' disposable 
diapers of paper or cellulose, bags and sachets 
(envelopes, pouches) of paper or plastic for 
packaging purposes, garbage bags of paper or of 
plastics.

Class: 20 סוג: 20

Coat hangers, chests of drawers, cushions, racks, 
packaging containers of plastic, armchairs, seats, 
bedding (except linen), mattresses, funerary urns, 
plate racks, wickerwork, boxes of wood or plastic.

ט"ו כסלו תשע"ג - 26529/11/2012



Class: 21 סוג: 21

Non-electric utensils and containers for household or 
kitchen use, combs and sponges, brushes (except 
paintbrushes), brush-making materials, hand-
operated cleaning instruments, steel wool, unworked 
or semi-worked glass (except glass used in building), 
porcelain, earthenware, bottles, works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass, statues or figurines 
(statuettes) made of porcelain, terracotta or glass, 
toiletry utensils or kits, dustbins, glasses 
(receptacles), tableware, other than knives, forks and 
spoons, indoor aquaria.

Class: 24 סוג: 24

Fabric, bed and table covers, fabrics for textile use, 
elastic woven material, velvet, bed linen, household 
linen, table linen, not of paper, bath linen, except 
clothing.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, shirts, leather or 
imitation leather clothing, belts (clothing), furs 
(clothing), gloves (clothing), scarves, neckties, 
hosiery, socks, slippers, beach, ski or sports 
footwear, babies' diapers of textile, underwear.

Class: 30 סוג: 30

Ice for refreshment, sandwiches, pizzas, pancakes 
(foodstuffs), cookies, cakes, rusks, sugar 
confectionery, chocolate, beverages made with 
cocoa, coffee, chocolate or tea.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), cider, digesters 
(liqueurs and spirits), wines, spirits, alcoholic extracts 
or essences.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/11/2010, No. 10 3 785 955 צרפת, 26/11/2010, מספר 955 785 3 10

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 30 סוג: 30

Class: 33 סוג: 33

ט"ו כסלו תשע"ג - 26629/11/2012



 Owners

Name: SEV Limited

Address: Albert House 2nd floor -,PO Box 19 South 
-,Esplana, GUERNESEY, United Kingdom

Identification No.: 73208

(Royaume Uni Limited)
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Trade Mark No. 239769 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084891 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 18/03/2011, No. 2011/00487 אירלנד, 18/03/2011, מספר 2011/00487

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 239770 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084892 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kirin Holdings Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kirin Holdings Co., Ltd.)

Address: 10-1, Shinkawa 2-Chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
8288, Japan

Identification No.: 73211

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals; diagnostic preparations for medical 
purposes; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; chemical preparations for 
medical and veterinary purposes; vitamin 
preparations.

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

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

Japan, 23/06/2011, No. 2011-043888 יפן, 23/06/2011, מספר 2011-043888

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 239790 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; chocolate and flavoring syrups for 
making food beverages; cocoa-based beverages; 
flour and preparations made from cereals; noodles; 
macaroni; spaghetti; crumbs and breaders; cake 
mixes; muffins; pancake mixes; bakery supplies, 
namely gluten flour, flour; yeast; chocolate syrup; 
cocoa drops; baking soda; baking powder; sugar 
dots; vanilla sugar; corn starch; corn syrup; pretzels; 
frozen ready baked products; puffed pastries; frozen 
pies and shells, being pastry; frozen meringue pies; 
frozen muffin batter; frozen cookie batter; frozen 
preformed cookies; frozen pizza; pizza crust and 
wraps; frozen blintzes; pancakes; waffles; French 
toast; frozen past dishes; frozen quiches; frozen 
coffee; frozen puddings; pudding mixes; ices; honey, 
treacle's; salt; ketchup; mustard; vinegar; sauces; 
fruit sauces; spices; condiments; syrups; dressings 
and sauces; mayonnaise; citrus gel, unflavored gel, 
cherry gel, strawberry gel, orange gel, lemon gel, 
raspberry gel and lime gel, all being desserts; canned 
puddings; tomato products, namely, ketchup, tomato 
sauce, pizza sauce with basil, marinara sauce and 
spaghetti sauce; soup crackers; breakfast cereals; 
cereal-based snack foods; processed cereals; 
oatmeal; snacks; peanut butter based snacks, being 
confectionery; corn based snacks; bakery products, 
namely cookies, sandwich cookies, cakes; muffins, 
scones; pastries; pies; puffs; croissants; bagels; 
bread; crackers; biscuits; wafers; sandwiches; 
croutons; confectionary namely chewing gum; bubble 
gum; candy; candy mints; marshmallows; chocolate ; 
chocolate candies; chocolate bars; chocolate covered 
nuts; pralines; chocolate based products; all included 
in class 30.                                                                   
                

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טיופיקה, סגו, קפה מלאכותי; 
סירופי שוקולד וסירופים נותני טעם להכנת משקאות מזון; 
משקאות מבוססי קקאו; קמח ומוצרים העשויים מקמח; 

אטריות; מקרוני; ספגטי; פירורי לחם ולחמים; תערובות עוגה; 
עוגיות; תערובות פנקייק; חומרי אפיה, דהיינו קמח גלוטן; קמח; 

שמרים; סירופ שוקולד; טיפות קקאו; סודה לאפיה; אבקת 
אפיה; כדוריות סוכר; סוכר וניל; עמילן תירס; סירופ תירס; 
כעכים; מוצרי מאפה מוכנים וקפואים; מאפי תפיחה; עוגות 

וכונכיות קפואות, שהינן מאפים; עוגות מקצפת קפואות; עוגיות 
מאפינס חמאה קפואות; עוגיות חמאה קפואות; עוגות מעוצבות 
קפואות; פיצה קפואה; מעטפי וקרומי פיצה; בלינצ'סים קפואים; 
פנקייקים; אפיפיות; לחם מטוגן; ארוחות פסטה קפואות; קישים 

קפואים; קפה קפוא; פודינגים קפואים; תערובות פודינג; 
גלידות; דבש, סירופ סוכר; מלח; קטשופ; חרדל; חומץ; 

סירופים; נותני טעם ורטבים; מיונז; ג'ל פרי הדר; ג'ל שאיננו 
בטעם, ג'ל דובדבן, ג'ל אוכמניות, ג'ל תפוז, ג'ל לימון, ג'ל פטל 
וג'ל ליים; כולם מהווים קינוחים; פודינגים משומרים; מוצרי 
עגבניות, דהיינו קטשופ, רוטב תפוחי אדמה, רוטב פיצה עם 
ריחן, רוטב מרינדה ורוטב ספגטי; קרקרי מרק; דגני בוקר; 
מוצרי מזון מבוססי דגנים; דגנים מעובדים; שיבולת שועל; 

חטיפים; חטיפים מבוססי חמאת בוטנים, שהינם דברי מתיקה; 
חטיפים מבוססי תירס, מוצרי מאפה, דהיינו עוגיות, עוגיות 
סנדוויץ', עוגות, עוגיות מאפינס; רקיקים; מאפים; עוגות פאי; 
מאפי תפיחה; קרואוסונים; מקלות מלוחים; לחם; קרקרים; 
ביסקוויטים; פיפיות; סנדוויצ'ים; קרואוטונים; דברי מתיקה, 
דהיינו, גומי לעיסה; גומי בועות; סוכריות; סוכריות מנתה; 
מרשמלו; שוקולד; ממתקי שוקולד; מוטות שוקולד; אגוזים 
מצופי שוקולד; מוצרים מבוססי שוקולד; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .30
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Ownersבעלים

Name: B.E. B – TAM EDEN LTD שם: ב.ע. בטעם עדן בע"מ

Address:  כתובת : רח' הצבעי 5, בית שמש, 99061, אזור התעשייה
הצפוני, ישראל

Identification No.: 514252600מספר זיהוי: 514252600

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
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ALLMAX NUTRITION

Trade Mark No. 239803 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allmax Nutrition Inc.

Address: 4576 Yonge Street, Suite 509,, North York, 
Ontario, Canada

Identification No.: 802122

Canadian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements; nutritional supplements; dietary 
supplements; herbal extracts; vitamin preparations; 
mineral preparations; none including as active 
ingredient garlic, allicin or any other derivative of 
garlic; all included in Class 5.

תוספי מזון; תחליפים תזונתיים; תוספות דיאטטיות; תמציות 
צמחים; תכשירי ויטמינים; תכשירי מינראליים; לא כולל מרכיבים 
פעילים כמו שום, אליצין או כל נגזרת אחרת של שום ; הנכללים 
כולם בסיווג 5.                                                                 

                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 27229/11/2012



RADWARE ADC FABRIC

Trade Mark No. 239851 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

Address: 22 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 22, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Identification No.: 520044371מספר זיהוי: 520044371

רדוור בעמ

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: 9 סוג: 9

Computer software and hardware designed to enable 
the integration of virtual application delivery 
controllers instances, computing resources and 
virtualization capabilities into virtualization 
infrastructure; all included in class 9.

חומרה ותוכנה המאפשרת אינטגרציה של אבטחת אפליקציה, 
משאבי חישוב ויכולות וירטואליזציה לשם יצירת תשתית 

אבטחת אפליקציה וירטואלית; הנכללים כולם בסוג 9.             
                                                                                    
                                                                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 27329/11/2012



Trade Mark No. 239862 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Serigraphy printing decoration with gold color and 
semi precious stones; all included in class 16.

הדפס משי בצבע זהב ואבני חן יקרות למחצה; הנכללים כולם 
בסוג 16.                                                                         

  

Class: 20 סוג: 20

Religious icons made of wood or plastic; all included 
in class 20.

צלמיות/פסלים העשויים עץ או פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 
                     .20

ט"ו כסלו תשע"ג - 27429/11/2012



 Owners

Name: Silveraxion M.Ltd 

Address: Synt, Frizi 25, Peristeri, Athens, 12131, Greece

Identification No.: 73261

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mo'en Khoury, Law Offices

Address: P.O.B. 1172, Jerusalem, 91010, Israel

שם: מועין ח'ורי, משרד עו"ד

כתובת : ת.ד. 1172, ירושלים, 91010, ישראל

ט"ו כסלו תשע"ג - 27529/11/2012



KINDER CHOCO CEREALS

Trade Mark No. 239870 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOREMARTEC S.A.

Address: Rue Joseph Netzer 5, 6700 Arlon, Belgium

Identification No.: 801346

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Chocolate; chocolate products; preparations made 
from cereals, pastry and confectionery, ice cream, all 
including cereals; all included in class 30.

שוקולד; מוצרי שוקולד; מוצרים עשויים מדגנים, מאפים ודברי 
מתיקה, גלידה, המכילים כולם דגנים; הנכללים כולם בסוג 30.   

                                                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 27629/11/2012



Trade Mark No. 239883 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085070 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 15/03/2011, No. 2011/00481 אירלנד, 15/03/2011, מספר 2011/00481

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 27729/11/2012



Trade Mark No. 239884 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085071 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 15/03/2011, No. 2011/00475 אירלנד, 15/03/2011, מספר 2011/00475

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 27829/11/2012



Trade Mark No. 239885 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085072 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00023 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00023

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 27929/11/2012



Trade Mark No. 239886 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085073 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00022 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00022

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 28029/11/2012



Trade Mark No. 239887 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085074 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00021 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00021

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 28129/11/2012



Trade Mark No. 239888 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085075 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

Identification No.: 73206

(Ireland A Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals.

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

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

Ireland, 05/01/2011, No. 2011/00016 אירלנד, 05/01/2011, מספר 2011/00016

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 28229/11/2012



KAY

Trade Mark No. 239987 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STERLING JEWELERS INC.

Address: 375 Ghent Road, Akron, Ohio, 44333, U.S.A.

Identification No.: 802139

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail jewelry store services; included in class 35. שירותי חנות תכשיטים קמעונית; הנכללים בסוג 35.               

ט"ו כסלו תשע"ג - 28329/11/2012



JARED THE GALLERIA OF JEWELRY

Trade Mark No. 239988 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: STERLING JEWELERS INC.

Address: 375 Ghent Road, Akron, Ohio, 44333, U.S.A.

Identification No.: 802139

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail jewelry store services; included in class 35. שירותי חנות תכשיטים קמעונית; הנכללים בסוג 35.               

ט"ו כסלו תשע"ג - 28429/11/2012



Trade Mark No. 240002 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085759 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,1345 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10105-0196, U.S.A.

Identification No.: 71734

(New York, United States of America 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

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; body and beauty 
care preparations; powders, creams and lotions, all 
for the face, hands and body; soaps; shower and 
bath preparations; beauty masks; talcum powder; nail 
polish; nail polish remover; enamels for nails; false 
nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; 
eye makeup remover, eye shadow, eye liner, 
mascara, lipstick, lip liner, lip gloss; make-up 
foundation; blusher; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; 
cotton wool for cosmetic purposes; preparations for 
cleaning, moisturizing, colouring and styling the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, fragrance, toilet 
waters, eau de Cologne; deodorants and anti-
perspirants for personal use; essential oils 
(cosmetic); all the aforesaid being alone, in 
combination and/or in gift sets comprised of some or 
all of these items.

ט"ו כסלו תשע"ג - 28529/11/2012



Trade Mark No. 240005 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMVAC AG

Address: Metallstrasse 4, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 73272

(Suisse Société anonyme)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations  for medical, hygienic 
and veterinary purposes, namely, chemical and 
biochemical preparations for treatment of 
gynecological diseases, chemical and biochemical 
preparations for stimulation of the female immune 
system, chemical and biochemical preparations for 
treatment of diseases related to the female immune 
system, chemical and biochemical preparations for 
treatment of diseases causing pre-term birth; 
medicines for gynecological diseases; medicines for 
stimulation of the female immune system; medicines 
for treatment of diseases related to the female 
immune system; medicines for treatment of diseases 
causing pre-term birth; vaccines; disinfectants for 
medical use; materials for medical dressings; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
preparations for stimulation of the immune system 
adapted for medical use. 

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments for medical, 
dental and veterinary use.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research in 
the fields of chemical, biochemical, molecular 
biological and biological products for medical and 
hygienic purposes, medicines and vaccines.

ט"ו כסלו תשע"ג - 28629/11/2012



PalTip

Trade Mark No. 240065 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lotan Amir Investments Ltd  שם: לוטן אמיר השקעות בע"מ

Address: 47 Shlomo Hamelech St, Tel Aviv, 64386, Israel כתובת : שלמה המלך 47, תל אביב, 64386, ישראל

Identification No.: 514625219מספר זיהוי: 514625219

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff, Sides & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף, סידס ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נ.פ. רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the field of e- commerce; 
all included in class 35.

ניהול עסקים בתחום המסחר האלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 
                                     .35

ט"ו כסלו תשע"ג - 28729/11/2012



IP ZONE

Trade Mark No. 240071 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; updating of advertising material; rental of 
advertising space; business appraisals; professional 
business consultancy; business information; business 
inquiries; business investigations; business 
management and organization consultancy; business 
management assistance; business research; 
commercial administration of the transfer and/or 
licensing of assets or rights of others; presentation of 
assets on communication media for 
commercialization purposes; compilation of 
information into computer databases; systemization 
of information into computer databases; data search 
in computer files for others; computerized file 
management; advisory services for business 
management; marketing research; marketing studies; 
on-line advertising on a computer network; sales 
promotion for others; compilation of statistics; help 
desk services; business networking; strategic 
business planning; computerized business 
information services; business project management; 
compilation and provision of business information; all 
included in class 35.

פרסום, עידכון של חומר פירסום, השכרה של מרחב פרסום, 
הערכת עסקים, ייעוץ עסקים מקצועי, מידע עסקי, חקירות 
עסקיות, ייעוץ לניהול עסקי וארגון, סיוע לניהול עסקי, מחקר 
עסקי, ניהול מסחרי להעברה או\ו מתן רשיון לנכסים או זכויות 
של אחרים, הצגת נכסים שקשור למדיה תקשורתי למטרות 
התמסחרות, קומפילציה של מידע במאגרי מידע ממוחשבים, 
הערכות של מידע למאגרי מידע ממוחשבים, חיפוש נתונים 
בקבצי מחשב לאחרים, ניהול קבצים ממוחשבים, שירות ייעוץ 
לניהול עסקי, חקר שווקים, לימודי שיווק, פרסום מקוון ברשת 
מחשבים, קידום מכירות לאחרים, קומפילציה של סטטיסטיקה, 
שירותי עזרה, רישות עסקי, תכנון עסקי אסטרטגי, שירותי 

מידע עסקי ממוחשב, ניהול פרוייקט עסקי, קומפילציה ואספקה 
של מידע עסקי; הנכללים כולם בסוג 35.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; financial consultancy; financial 
information; financial assessment and valuation 
services; office space brokerage; all included in class 
36.

ניתוח פיננסי, ייעוץ פיננסי, מידע פיננסי, שירותי הערכה ואמדן 
פיננסית, תיווך משרדים; הנכללים כולם בסוג 36.                   
                                                                                    

          

Class: 41 סוג: 41

Academies (education); arranging and conducting of 
colloquiums, seminars, symposiums and/or 
workshops; educational services; providing on-line 
electronic publications; publications of texts, other 
than publicity texts; instruction; all included in class 
41.

אקדמיות (השכלה), סידור וניהול קולוקויומים, סמנרים, 
סימפוזיונים ו\או סדנאות, שירותי השכלה, סיפוק פרסומים 

אלקטרוניים מקוונים, פרסום טקסטים חוץ מטקסטים פרסומיים, 
הוראה; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Computer software consultancy; maintenance of 
computer software; updating of computer software; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; hosting of databases and computer 
sites; hosting online facilities for conducting 
interactive discussions; hosting of computerized data, 
files and/ or information; providing search engines for 
the internet; all included in class 42.

ייעוץ לתכנות מחשב, תחזוקה של תוכנת מחשב; עדכון לתכנת 
מחשב, המרת נתונים או מסמכים ממדיה פיסיקלי לאלקטרוני; 
אירוח מאגרי מידע ואתרי מחשב; אירוח מתקנים מקוונים 

לניהול שיחות אינטראקטביות; אירוח של נתונים ממוחשבים, 
תיקים ו\או מידע; אספקת מנוע חיפוש עבור האינטרנט; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 45 סוג: 45

Legal consultancy; legal services; all included in 
class 45.

ייעוץ משפטי, שירותיים משפטיים; הנכללים כולם בסוג 45.       
          

ט"ו כסלו תשע"ג - 28829/11/2012



 Owners

Name: American Express Marketing & Development 
Corp.

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

Identification No.: 801386

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 28929/11/2012



Trade Mark No. 240084 מספר סימן

Application Date 14/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ikon Ltd. שם: איקן מפעל ליציקה תעשית מתכת בע"מ

Address: 6 Hapatish St, Tel Aviv, 66559, Israel כתובת : רח' הפטיש 6, תל אביב, 66559, ישראל

Identification No.: 510560246מספר זיהוי: 510560246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Taps and components; pipes and casting foruse in 
supplying water and for sanitary purposes; apparatus 
for sanitary purposes and for water supply; sanitary 
apparatus and installations; water intake apparatus; 
water distribution installations; all included in class 
11.

ברזים וחלקיהם; צינורות ויציקות לשימוש באספקת מים 
ולמטרות סניטריות; התקנים לאספקת מים וסניטציה; מכשירים 
ומתקנים סניטריים; מתקני זרימת מים; מתקנים להעברת מים; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     
                                                                                    

                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 29029/11/2012



רהיטי אפריון
Trade Mark No. 240115 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shmuel Segev שם: שמואל שגב

Address: Shoeva 147, Shoeva, 90855, Israel כתובת : שואבה 147, שואבה, 90855, ישראל

Identification No.: 23853831מספר זיהוי: 23853831

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Azulai, Adv.

Address: Koresh 6, Jerusalem, 94144, Israel

שם: גלעד אזולאי, עו"ד

כתובת : כורש 6, ירושלים, 94144, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture beds and mattresses; all included in class 
20.

רהיטים מיטות ומזרנים; הנכללים כולם בסוג 20.                   
        

ט"ו כסלו תשע"ג - 29129/11/2012



Trade Mark No. 240139 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This mark relates to a surface including a lengthwise 
groove having an opening of 120 degrees, which 
appears on the unsubstantial surfaces of the profile.

סימן זה מתייחס למשטח הכולל חריץ אורכי במפתח של 120 
מעלות על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל.

 Owners

Name: AL-SHURKAH ALWATANEYA LISENAET AL-
ALAMENYOM WALPROFILAT (National Aluminum & 
Profile Co.)

Address: P.O.Box 178, Nablus, Palestinian Authority

Identification No.: 802137

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Profiles made of aluminum; all included in Class 6. פרופילים העשויים מאלומיניום; הכל כלול בסוג 6.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 29229/11/2012



HEALER ALPHA

Trade Mark No. 240247 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MORIS TOPAZ שם: מוריס טופז

Address: 16 Tidhar Street, Ra'anana, 43665, Israel כתובת : רח' תדהר 16, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 72656135מספר זיהוי: 72656135

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: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments for 
the treatment of wounds and injuries.

התקנים ומכשירים רפואיים התקנים ומכשירים המשמשים 
בניתוח עבור טיפול בפצעים ופציעות.               

ט"ו כסלו תשע"ג - 29329/11/2012



Trade Mark No. 240248 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EDITA Food Industries S.A.E.

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

Identification No.: 67775

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cakes and frozen cakes, bread, bakeries, pastry, 
biscuits and confectionery, namely candy and 
lollypops, caramels, chewing gum, 
chocolate,pastilles, peppermint sweets, crackers, 
fondants, petit fours, stick liqourice, 
sugar,sweeteners, sweetmeats, ready made bakes, 
croissants, pates, Swiss rolls, cookies, preparation 
made from cereals ; all included in class 30.

עוגות ועוגות קפואות, לחם, דברי מאפה, ביסקוויטים ודברי 
מתיקה, דהיינו סוכריות וסוכריות על מקל, קרמלים, גומי 

לעיסה, שוקולד, מקרשות, ממתקי מנתה, קרקרים, פונדנים, 
פטיפרים, מקלות שוש קירח, סוכר, דברי המתקה, דברי 
מתיקה, מאפים להכנה מיידית, קרואסונים, תופינים, עוגות 

גליליות, עוגיות, מוצרים העשויים מדגנים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .30

          

ט"ו כסלו תשע"ג - 29429/11/2012



Trade Mark No. 240249 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EDITA Food Industries S.A.E.

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

Identification No.: 67775

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cakes and frozen cakes, bread, bakeries, pastry, 
biscuits and confectionery, namely candy and 
lollypops, caramels, chewing gum, 
chocolate,pastilles, peppermint sweets, crackers, 
fondants, petit fours, stick liqourice, 
sugar,sweeteners, sweetmeats, ready made bakes, 
croissants, pates, Swiss rolls, cookies, preparation 
made from cereals ; all included in class 30.

עוגות ועוגות קפואות, לחם, דברי מאפה, ביסקוויטים ודברי 
מתיקה, דהיינו סוכריות וסוכריות על מקל, קרמלים, גומי 

לעיסה, שוקולד, מקרשות, ממתקי מנתה, קרקרים, פונדנים, 
פטיפרים, מקלות שוש קירח, סוכר, דברי המתקה, דברי 
מתיקה, מאפים להכנה מידית, קרואסונים, תופינים, עוגות 

גליליות, עוגיות, מוצרים העשויים מדגנים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .30

            

ט"ו כסלו תשע"ג - 29529/11/2012



Trade Mark No. 240250 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MORIS TOPAZ שם: מוריס טופז

Address: 16 Tidhar Street, Ra'anana, 43665, Israel כתובת : רח' תדהר 16, רעננה, 43665, ישראל

Identification No.: 72656135מספר זיהוי: 72656135

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: 10 סוג: 10

Medical and surgical apparatus and instruments for 
the treatment of wounds and injuries.

התקנים ומכשירים רפואיים התקנים ומכשירים המשמשים 
בניתוח עבור טיפול בפצעים ופציעות.               

ט"ו כסלו תשע"ג - 29629/11/2012



Trade Mark No. 240274 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

Address: Conde Sur Vire, France

Identification No.: 41232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Eggs; milk and milk products; cheese; edible oils and 
fats; butter; cream; milk beverages, milk 
predominating; all included in class 29.

ביצים; חלב ומוצרי חלב; גבינה; שמנים ושומנים אכילים; 
חמאה; שמנת; משקאות חלב, בעיקר מחלב; הנכללים כולם 

בסוג 29.                                                       

Class: 30 סוג: 30

Bread; pastries and confectionery; pancakes, 
cookies, biscuits, cakes, buns, waffles, rusks; edible 
ices; vinegar, sauces (condiments); sandwiches, 
pizzas, crackers; sweetmeats (candy), sugar for food; 
chocolate, chocolate-based beverages, cacao-based 
beverages, coffee-based beverages, tea-based 
beverages; all included in class 30.

לחם; מאפים ודברי מתיקה; פנקייקים, עוגיות, ביסקוויטים, 
עוגות, לחמניות, ופלים, צנימים; קרחונים אכילים; חומץ, רטבים 
(נותני טעם); כריכים, פיצות, קרקרים; ממתקים (סוכריות), 
סוכר למזון; שוקולד, משקאות על בסיס שוקולד, משקאות על 
בסיס קקאו, משקאות על בסיס קפה, משקאות על בסיס תה; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising; direct mail advertising, dissemination of 
advertising matter, on-line advertising on a computer 
network, television advertising, organisation of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
publication of publicity texts; all included in class 35.

פרסום; פרסום בדואר ישיר, הפצת חומר פרסומי, פרסום מקוון 
ברשת מחשבים, פרסום בטלוויזיה, ארגון תערוכות למטרות 
מסחריות או פרסומיות ; פרסום טקסטים פרסומיים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    

                                          

Class: 43 סוג: 43

Restaurants; temporary accommodation; bar 
services, food and drink catering; all included in class 
43.

מסעדות; דיור זמני; שירותי בר, הסעדת מזון ושתייה; הנכללים 
כולם בסוג 43.                                                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 29729/11/2012



Trade Mark No. 240325 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ArcticZymes AS

Address: Sykehusveien 23,,Forskningsparken, N-9019 
Tromsø, Norway

Identification No.: 73393

(Norway Aksjeselskap (Stock company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Enzymes and enzyme preparations for industrial and 
research use.

Class: 5 סוג: 5

Enzymes and enzyme preparations for medical and 
veterinary 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)

Norway, 03/12/2010, No. 201012765 נורבגיה, 03/12/2010, מספר 201012765

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 29829/11/2012



Trade Mark No. 240347 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, Paris, 75008, France

Identification No.: 802619

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

Baby lotions, baby creams; all included in class 3.       .3 תחליבים לתינוקות, קרמים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג

Class: 5 סוג: 5

Fecal enzyme inhibiting compositions used as an 
ingredient in medicated creams, ointments and 
lotions; ointment for diaper rash and chafed or minor 
skin irritations; all included in class 5.

אנזים של צואה מעכב תרכובות המשמש כמרכיב בקרמים 
רפואיים, משחות ותרחיצים; משחה עבור תפרחת חיתולים 

ושפשופים או גירויים מזעריים בעור; הנכללים כולם בסוג 5.     
                                                                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 29929/11/2012



PLONTER

פלונטר
Trade Mark No. 240373 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O.K.K. MARKETING LTD. שם: או. קיי. קיי שיווק בע"מ

Address: 14/22 Simcha Erlich Street, Netanya, 42449, 
Israel

כתובת : שמחה ארליך 14/22, נתניה, 42449, ישראל

Identification No.: 511954158מספר זיהוי: 511954158

ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Hair brushes and combs; included in class 21. מברשות ומסרקים לשיער; הנכללים כולם בסוג 21.     

ט"ו כסלו תשע"ג - 30029/11/2012



Trade Mark No. 240412 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Talron Batteries Ltd שם: טלרון מצברים בע"מ

Address: רח' הרב כהנמן 103, בני ברק, 51553, ישראל כתובת : רח' הרב כהנמן 103, בני ברק, 51553, ישראל

Identification No.: 510401169מספר זיהוי: 510401169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Afik Turgeman, Law Offices

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, The Tower, 
Israel

שם: אפיק תורג'מן, עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, המגדל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric accumulators and batteries for all kinds of 
vehicles, parts therof and accessories, thereto, all 
included in class 9; batteries of all kinds used in 
vehicles for the transportation of persons and goods, 
includig automobiles, trucks, boats and motorcycles, 
and parts and accessories for such batteries, 
including battery chargers, battery testers, cables, 
wires, cases, boxes, batteries monitoring apparatus, 
switches, remote starters, guards, diconnects, 
adapters, extensions, rings, alligator clips, socket 
adapters, charging plugs, mounts, mounting kits; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל-

מצברים וסוללות לכל סוגי הרכב חלקיהם ואביזריהם, מצברים 
מכל הסוגים לשימוש ברכבים להובלת בני אדם וטובין, כולל 
מכוניות, משאיות, אוניות ואופנועים, וחלקים ואביזרים לכאלה 
מצברים, כולל מטענים למצברים, בודקי מצברים, כבלים, 

חוטים, מארזים, קופסאות, התקני פיקוח על מצברים, מתגים, 
מתנעים מרוחקים, מגנים, מנתקים, ממירים, הופכים, חיבורים, 
טרמינל, מתאמים, מאריכים, טבעות, מהדקי תנין, מתאמי 
שקע, תקעי טעינה, כבלי בוסטר, תקעים, מרכבים, ערכאות 

מרכב; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    

            

ט"ו כסלו תשע"ג - 30129/11/2012



Trade Mark No. 240413 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Talron Batteries Ltd שם: טלרון מצברים בע"מ

Address: רח' הרב כהנמן 103, בני ברק, 51553, ישראל כתובת : רח' הרב כהנמן 103, בני ברק, 51553, ישראל

Identification No.: 510401169מספר זיהוי: 510401169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Afik Turgeman, Law Offices

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, The Tower, 
Israel

שם: אפיק תורג'מן, עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, המגדל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric accumulators and batteries for all kinds of 
vehicles, parts therof and accessories, thereto, all 
included in class 9; batteries of all kinds used in 
vehicles for the transportation of persons and goods, 
includig automobiles, trucks, boats and motorcycles, 
and parts and accessories for such batteries, 
including battery chargers, battery testers, cables, 
wires, cases, boxes, batteries monitoring apparatus, 
switches, remote starters, guards, diconnects, 
adapters, extensions, rings, alligator clips, socket 
adapters, charging plugs, mounts, mounting kits; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל-

מצברים וסוללות לכל סוגי הרכב חלקיהם ואביזריהם, מצברים 
מכל הסוגים לשימוש ברכבים להובלת בני אדם וטובין, כולל 
מכוניות, משאיות, אוניות ואופנועים, וחלקים ואביזרים לכאלה 
מצברים, כולל מטענים למצברים, בודקי מצברים, כבלים, 

חוטים, מארזים, קופסאות, התקני פיקוח על מצברים, מתגים, 
מתנעים מרוחקים, מגנים, מנתקים, ממירים, הופכים, חיבורים, 
טרמינל, מתאמים, מאריכים, טבעות, מהדקי תנין, מתאמי 
שקע, תקעי טעינה, כבלי בוסטר, תקעים, מרכבים, ערכאות 

מרכב; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                    

            

ט"ו כסלו תשע"ג - 30229/11/2012



RHINO VALVES WORLDWIDE

Trade Mark No. 240414 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: VALVULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE 
C.V.

Address: Maiz 263, P.O.B. 09810, col. valle del sur, 
Mexico

Identification No.: 73408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

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

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal valves; all included in class 6. שסתומים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.       

ט"ו כסלו תשע"ג - 30329/11/2012



TRISHIELD

Trade Mark No. 240417 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Castrol Limited

Address: Swindon, Wiltshire, United Kingdom

Identification No.: 184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; lubricants for vehicles; non-chemical 
additives for fuels and lubricants; gear oils; 
transmission oils; all included in class 4.

חומרי סיכה; חומרי סיכה לכלי רכב; תוספים לא כימיים לדלקים 
וחומרי סיכה; שמנים לגלגלי שיניים; שמני תמסורת; הנכללים 

כולם בסוג 4.                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 30429/11/2012



TELDOR

Trade Mark No. 240421 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teldor Cables & Systems Ltd. שם: טלדור כבלים ומערכות בע"מ

Address: Kibbutz Ein Dor, Israel כתובת : קיבוץ עין דור, ישראל

Identification No.: 513898387מספר זיהוי: 513898387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric wires and cables; computer, LAN and data-
transmission cables; fiber-optic and hybrid cables; 
industrial BUS cables; industrial Ethernet cables; 
instrumentation, thermocouple and process-control 
cables; high-frequency coaxial cables; microphone 
and audio-frequency cables; electronic and control 
cables; telephone and switchboard 
telecommunications cables; military/tactical cables; 
power and lighting cables; all included in class 9.

כבלים וחוטים חשמליים; כבלי מחשב, כבלי LAN וכבלי 
 BUS תקשורת נתונים; כבלי סיב-אופטיים וכבלי הייבריד; כבלי
תעשייתיים; כבלי אתרנט תעשייתיים; כבלי מיכשור, בקרה, 
וצימוד תרמי; כבלים קואקסיאליים בעלי תדר גבוה; כבלי 
מיקרופון ואודיו; כבלי אלקטרוניקה ובקרה; כבלי טלפון 

וטלקומוניקציה וכבלי לוח בקרה; כבלים צבאיים /טקטיים; כבלי 
כוח ותאורה; הנכללים כולם בסיווג 9.                                   
                                                                                    

                                                                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 30529/11/2012



טלדור
Trade Mark No. 240422 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teldor Cables & Systems Ltd. שם: טלדור כבלים ומערכות בע"מ

Address: Kibbutz Ein Dor, Israel כתובת : קיבוץ עין דור, ישראל

Identification No.: 513898387מספר זיהוי: 513898387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric wires and cables; computer, LAN and data-
transmission cables; fiber-optic and hybrid cables; 
industrial BUS cables; industrial Ethernet cables; 
instrumentation, thermocouple and process-control 
cables; high-frequency coaxial cables; microphone 
and audio-frequency cables; electronic and control 
cables; telephone and switchboard 
telecommunications cables; military/tactical cables; 
power and lighting cables; all included in class 9.

כבלים וחוטים חשמליים; כבלי מחשב, כבלי LAN וכבלי 
 BUS תקשורת נתונים; כבלי סיב-אופטיים וכבלי הייבריד; כבלי
תעשייתיים; כבלי אתרנט תעשייתיים; כבלי מיכשור, בקרה, 
וצימוד תרמי; כבלים קואקסיאליים בעלי תדר גבוה; כבלי 
מיקרופון ואודיו; כבלי אלקטרוניקה ובקרה; כבלי טלפון 

וטלקומוניקציה וכבלי לוח בקרה; כבלים צבאיים /טקטיים; כבלי 
כוח ותאורה; הנכללים כולם בסיווג 9.                                   
                                                                                    

                                                                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 30629/11/2012



Trade Mark No. 240491 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: 30 סוג: 30

Flour mixes; Flours; Flour mixtures for use in baking; 
Bakery products including croissants; Bakery 
products being frozen; Biscuit and cake mixes; 
Cakes; Biscuit products; all included in Class 30

תערובות קמחים; קמחים; תערובות קמחים לשימוש באפייה; 
מוצרי מאפה כולל קרואסונים; מוצרי מאפה כשהם קפואים; 
תערובות להכנת עוגיות ועוגות; עוגות; עוגיות; הנכללים כולם 

בסוג 30                                                             

ט"ו כסלו תשע"ג - 30729/11/2012



Trade Mark No. 240524 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087929 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES NOREVA-LED

Address: 66 Avenue des Champs Elysées, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 73438

(France Société par actions simplifiée unipersonnelle)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, cosmetic products for skin care.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements for cosmetic use.

ט"ו כסלו תשע"ג - 30829/11/2012



HP SERVICEONE

Trade Mark No. 240615 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive, West Houston, 
TX 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: 35 סוג: 35

Business services in the field of computer networking 
alliance and reseller programs; developing 
commercial partner strategies, identifying appropriate 
partners to go to market with, and developing alliance 
strategies; all services included in class 35.

שירותים עסקיים בתחום מיזוג רִּׁשּות מחשב ותוכניות שיווק; 
פיתוח אסטרטגיות מסחריות שותפות, זיהוי שותפים מתאימים 
לשווק עמם, ופיתוח אסטרטגיות מיזוג; 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., 04/04/2011, No. 85/285286 ארה"ב, 04/04/2011, מספר 85/285286

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 30929/11/2012



YOUTH POLISH

Trade Mark No. 240622 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

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: 1 סוג: 1

Chemicals and chemical agents for use in the 
cosmetic field; all included in class 1.

כימיקלים וחומרים כימיים לשימוש בתחום הקוסמטיקה; 
הנכללים כולם בסוג 1.                                   

Class: 3 סוג: 3

Make-up products; all included in class 3. מוצרי איפור; 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)

France, 07/03/2011, No. 113812156 צרפת, 07/03/2011, מספר 113812156

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ט"ו כסלו תשע"ג - 31029/11/2012



Trade Mark No. 240623 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  BIG DIPPER LTD שם: ביג דיפר בע"מ

Address: 38 Almog st, Yahud Monoson, 60190, Israel כתובת : רח' אלמוג 38 , יהוד מונוסון, 60190, ישראל

Identification No.: 514093657מספר זיהוי: 514093657

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 31129/11/2012



Trade Mark No. 240681 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089141 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess?, Inc.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 72274

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Covers and cases for portable electronic devices, 
personal electronic devices, cell phones, mobile 
phones, telephones, computers, laptop computers, 
tablet computers, notebook computers, mp3 players, 
portable music players, personal digital assistants, 
electronic reading devices, digital cameras, and 
cameras; eyewear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85216132 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216132

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 31229/11/2012



Trade Mark No. 240685 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0698179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, Denmark

Identification No.: 72036

(Denmark corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheter for intermittent catheterization.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31329/11/2012



Trade Mark No. 240687 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0841968 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Friesland Brands B.V.

Address: Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, 
Netherlands

Identification No.: 73510

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese and cheese products, not included in other 
classes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31429/11/2012



Trade Mark No. 240688 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0853527 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YESMOKE TOBACCO SpA

Address: Via San Giusto 5A/B, I-10036 Settimo Torinese 
(TO), Italy

Identification No.: 73511

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31529/11/2012



Trade Mark No. 240689 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0917100 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: FERGI S.P.A.

Address: Interporto Campano Lotto D1, 225, I-80035 
NOLA (Napoli), Italy

Identification No.: 73512

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations thereof, articles made of these 
materials and not included in other classes; animal 
skins; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery goods.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31629/11/2012



Trade Mark No. 240691 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0964518 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YLDA S.p.A.

Address: Via Fiorentina, 109, I-50052 CERTALDO 
(FIRENZE), Italy

Identification No.: 73514

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for treating biological waste in sanitary 
plants and chemical toilets.

Class: 11 סוג: 11

Sanitary plants and appliances, namely chemical 
toilets and transportable modular enclosures for 
chemical toilets, urinals and sinks; transportable 
waste water purification units.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31729/11/2012



Trade Mark No. 240692 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0975930 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schott Aktiengesellschaft

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 72154

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Unworked or semi-worked glass, except glass used 
in building; semi-finished products made of glass or 
glass-ceramic.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31829/11/2012



Trade Mark No. 240694 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1023073 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CDI Global BV

Address: Silodam 256, 1013 Amsterdam, Netherlands

Identification No.: 73516

(The Netherlands Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advisory services relating to business acquisitions; 
business acquisition searches; business acquisitions; 
business acquisitions consulting services; business 
consultancy; business management; business 
management and organisation consultancy; business 
negotiations; consultancy relating to business 
acquisition; consultancy relating to business mergers; 
consultancy relating to business organisation; 
consultancy relating to business planning; corporate 
management consultancy; market assessment 
consultancy; market assessment services; market 
reporting consultancy; negotiation of contracts (for 
others); strategic business consultancy; strategic 
business planning.

ט"ו כסלו תשע"ג - 31929/11/2012



FEDEX. SOLUTIONS THAT MATTER.

Trade Mark No. 240715 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

Address: 3620 Hacks Cross Road, Memphis, Tennessee, 
Building B, 3rd Floor, U.S.A.

Identification No.: 8500

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Pick-up, warehousing, transportation and delivery of 
documents, packages and freight by land and air; all 
included in class 39.

איסוף, אחסון, הובלה ומסירה של מסמכים, חבילות ומטען על 
ידי יבשה ואויר; הנכללים כולם בסוג 39.                               

                                          

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/07/2011, No. 85/372633 ארה"ב, 15/07/2011, מספר 85/372633

Class: 39 סוג: 39

ט"ו כסלו תשע"ג - 32029/11/2012



PETROBRAS

Trade Mark No. 240717 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65, Rio de Janeiro 
RJ, 20031-912, Brazil

Identification No.: 68495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 37 סוג: 37

Service station services; servicing of vehicles, 
including refueling; washing and cleaning of vehicles; 
vehicle lubrication; maintenance of vehicles and 
maintenance and repair of automobiles; all included 
in class 37.

שירותי תחנת שירות; מתן שירות לרכבים, כולל תדלוק מחדש; 
שטיפה וניקיון של רכבים; שימון רכבים; תחזוקה של רכבים 

ותחזוקה ותיקון של כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Oil field exploration services; oil prospecting services, 
namely, well logging and testing services in 
connection with oil and shale oil; all included in class 
42.

שירותי גישוש שדות נפט; שירותי חיפוש נפט, דהיינו, שירותי 
רישום ובדיקה של בארות בקשר לנפט ונפט פצלים; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 

                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 32129/11/2012



Pursept

Trade Mark No. 240718 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 1646

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Laundry detergents; Furbishing preparations; Soaps; 
Cleaning preparations; all included in class 3.

תכשירי ניקוי לכביסה; תכשירי צחצוח; סבונים; תכשירי ניקוי; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                             

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical use; disinfectants; 
all included in class 5.

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; מחטאים; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                       

ט"ו כסלו תשע"ג - 32229/11/2012



Trade Mark No. 240719 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic conditions; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במצבים עיניים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             .5

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; all included in class 9. עדשות מגע; הנכללות כולן בסוג 9.                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 32329/11/2012



Trade Mark No. 240720 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FiftyOne, Inc.

Address: 8 West 40th Street, 5th Floor, New York, New 
York, 10018, U.S.A.

Identification No.: 802199

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

International online retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods of others, included in 
class 35.

שירותי חנות קמעונית בזמן אמיתי בינלאומית המציגה מגוון של 
מוצרי צריכה של אחרים; הנכללים בסוג 35.                           

                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 32429/11/2012



Trade Mark No. 240721 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FiftyOne, Inc.

Address: 8 West 40th Street, 5th Floor, New York, New 
York, 10018, U.S.A.

Identification No.: 802199

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Computer services, namely, providing e-commerce 
website for the purpose of global transportation 
logistics management, product merchandising and 
audit post sale support services, namely, review and 
analysis of a company's international sales for the 
purpose of a company's internal and external audit, 
as well as the preparation, organization and 
presentation of data requested for the purpose of a 
company's internal and external audit for retailers 
selling internationally, included in class 35.

שירותי מחשב, דהיינו, הענקת אתר מסחר אלקטרוני לצורך 
ניהול לוגיסטיקות הובלה גלובליות, רכישת מוצר ושירותי 

תמיכת בקרה לאחר מכירה, דהיינו בדיקה ואבחון של מכירות 
בינלאומיות של חברה למטרת בקרה פנימית וחיצונית של 

חברה, וכן ההכנה, ארגון ותצוגה של נתונים המתבקשים לצורך 
בקרה פנימית וחיצונית של חברה עבור מכירות קמעונאים 

בינלאומיות; הנכללים בסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 36 סוג: 36

Computer services, namely, providing e-commerce 
website for the purpose of foreign currency 
conversion and payment processing for retailers 
selling internationally, included in class 36.

שירותי מחשב, דהיינו הענקת אתר מסחר אלקטרוני לצורך 
המרת מטבע חוץ וביצוע תשלום עבור מכירות קמעונאים 

בינלאומיות; הנכללים בסוג 36.                                           
                                                                              

Class: 39 סוג: 39

Computer services, namely, providing e-commerce 
website for the purpose of global supply chain 
logistics and shipping of goods for retailers selling 
internationally, included in class 39.

שירותי מחשב, דהיינו, הענקת אתר מסחר אלקטרוני לצורך 
לוגיסטיקות שרשרת אספקה גלובלית והשטה של מוצרים עבור 
מכירות קמעונאים בינלאומיות; הנכללים בסוג 39.                   

                                                              

ט"ו כסלו תשע"ג - 32529/11/2012



Trade Mark No. 240722 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; home theater system comprising of 
television receivers, audio amplifiers and audio 
speakers; television receivers; cell phones; 
computers; computer monitors; personal digital 
assistant; MP3 Player; all included in class 09.

נגני DVD; מערכות קולנוע ביתיות הכוללות מקלטי טלוויזיה, 
מגברי אודיו ורמקולי אודיו; מקלטי טלוויזיה; טלפונים 

סלולאריים; מחשבים; מסכי מחשב; עוזר אישי דיגיטלי; נגני 
MP3; הנכללים כולם בסוג 09.                                           

                                                          

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

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

Norway, 24/03/2011, No. 201103428 נורבגיה, 24/03/2011, מספר 201103428

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 32629/11/2012



JAMBU

Trade Mark No. 240734 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Vida Shoes International, Inc.

Address: 29 West 56th Street, New York, NY, 10019, 
U.S.A.

Identification No.: 802202

(a New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear and apparel, namely, shirts, t-shirts, 
jerseys, pants, trousers, slacks, jeans, stretch pants, 
denim jeans, tops, stretch tops, tank tops, sweat 
shirts, track suits, dresses, pullovers, anoraks, 
jackets, bustiers, chemises; all included in class 25.   
                                

הנעלה ולבוש, דהיינו, חולצות, חולצות טי, ג'רזי, מכנסיים, 
מכנסי גברים, מכנסי יום יום, ג'ינס, מכנסי סטרץ', ג'ינס מבד 
דנים, עליוניות, עליוניות סטרץ', עליוניות ללא שרוולים, חולצות 
מיזע, אימוניות, שמלות, אפודות, מעילים עם ברדס, מקטורנים, 

חזיות סטרפלס, כותנות; הנכללים כולם בסוג 25.

ט"ו כסלו תשע"ג - 32729/11/2012



תנובה'לה
Trade Mark No. 240735 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tnuva Central Cooperative for the Marketing 
of Agricultural Produce in Israel Ltd.

שם: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל 
בע"מ

Address: P.O.B. 7007, Ramat Hasharon, 47100, Israel כתובת : ת.ד. 7007, רמת השרון, 47100, ישראל

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Providing of food and beverages; all included in class 
43.

שירותי הספקת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.           
          

ט"ו כסלו תשע"ג - 32829/11/2012



Trade Mark No. 240742 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.P.C TECHNOLOGIES IMPORT & MARKETING 
LTD

שם: איי.פי.סי טכנולוגיות ייבוא ושיווק בע"מ

Address: 13 Altalef st, Yehud, 56216, Israel כתובת : רח' אלטלף 13, יהוד, 56216, ישראל

Identification No.: 513564088מספר זיהוי: 513564088

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Security camera, DVR, Professional Video and 
Audio; all included in class 9.

מצלמות אבטחה, מכשירי הקלטה, וידאו ואודיו מקצועי; 
הנכללים כולם בסוג 9.               

ט"ו כסלו תשע"ג - 32929/11/2012



Trade Mark No. 240744 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ROSH 1 LTD. שם: ראש 1 בע"מ

Address: 9 Hamasger Street, Tel Aviv, 67776, Israel כתובת : רחוב המסגר 9, תל אביב, 67776, ישראל

Identification No.: 540168911מספר זיהוי: 540168911

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: ש. ליבליך-מ. מוזר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Fashion and shopping magazine; all included in class 
16.

מגזין אופנה וצרכנות; הנכללים כולם בסוג 16.                       
      

Class: 41 סוג: 41

Online Fashion and shopping magazine; all included 
in class 41.

מגזין אופנה וצרכנות מקוון; הנכללים כולם בסוג 41.               
                

ט"ו כסלו תשע"ג - 33029/11/2012



FUEL THE FUN

Trade Mark No. 240753 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Conopco, Inc.

Address: 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 07632, U.S.A.

Identification No.: 49804

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Peanut butter spread; all goods included in class 29. ממרח חמאת בוטנים; הנכללים כולם בסוג 29.                       
      

ט"ו כסלו תשע"ג - 33129/11/2012



Trade Mark No. 240754 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1097398 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: LILI DIAMONDS שם: יהלומי לילי

Address: 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 1, רמת גן, ישראל

Identification No.: 540159589מספר זיהוי: 540159589

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: 14 סוג: 14

Diamonds, in particular cut diamonds; articles of 
jewelry incorporating diamonds; all included in class 
14.

יהלומים, ובפרט יהלומים מלוטשים; פריטי תכשיטים המכילים 
יהלומים; הנכללים כולם בסוג 14.                                       

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 33229/11/2012



ENERGIZING THE WORLD, BETTERING PEOPLE'S LIVES

Trade Mark No. 240755 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Noble Energy, Inc.

Address: Suite 100 100 Glenborough Drive, Houston, 
77067, Texas, U.S.A.

Identification No.: 802204

(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: 37 סוג: 37

Drilling for pumping and extraction of crude oil and 
natural gas; construction of structures for the 
production of crude oil and natural gas; all goods 
included in class 37.

קידוח, שאיבה והפקת נפט גולמי וגז טבעי; בניה של מבנים 
לייצור נפט גולמי וגז טבעי; הנכללים כולם בסוג 37.                 
                                                                                    

                                            

Class: 39 סוג: 39

Transportation and storage of crude oil and natural 
gas; all goods included in class 39.

הובלה ואחסון של נפט גולמי וגז טבעי; הנכללים כולם בסוג 39. 
                                                              

Class: 40 סוג: 40

Production of crude oil and natural gas; all goods 
included in class 40.

הפקה של נפט גולמי וגז טבעי; הנכללים כולם בסוג 40.           
                                    

Class: 42 סוג: 42

Exploration and searching for crude oil and natural 
gas; all goods included in class 42.

מחקר וחיפוש נפט גולמי וגז טבעי; 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., 23/03/2011, No. 85/274,198 ארה"ב, 23/03/2011, מספר 85/274,198

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 33329/11/2012



Trade Mark No. 240758 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zeev Cohen  שם: זאב כהן

Address: 22 Kitzis st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' קיציס 22, תל אביב, ישראל

Identification No.: 022608632מספר זיהוי: 022608632

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Un-armed fighting and krav maga qualifications to 
individuals and groups; teaching and qualifying self 
defense to civilians, kids, youth, man and woman; 
teaching and qualifying unarmed fighting and krav 
maga to V.I.P. protection personnel; teaching and 
qualifying unarmed fighting and krav maga to law 
enforcement and security forces personnels; teaching 
and qualifying unarmed fighting and krav maga to 
military personnels; all included in class 41.

הדרכת קרב מגע לבודדים ולקבוצות, הדרכה והכשרה של 
הגנה עצמית לאזרחים, ילדים, נוער, גברים ונשים, הדרכה 

והכשרה בלחימה לא חמושה וקרב מגע של אנשי צוות בתחום 
אבטחת האישים, הדרכה והכשרה בלחימה לא חמושה וקרב 

מגע של אנשי משטרה וכוחות ביטחון, הדרכה והכשרה 
בלחימה לא חמושה וקרב מגע לאנשי צבא; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 33429/11/2012



Trade Mark No. 240759 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric transformers; electrical switchgears; reactors 
namely, electric reactors, shunt reactors, series 
reactors;  electrical relays; electric condensers, 
capacitors; electrical testing instruments and 
apparatus,  electrical distribution panel boards; circuit 
breakers;  electric switches; electronic controllers; 
adapter plugs; electrical sockets; frequency 
changers; meters, namely, three phase static tamper 
proof watt hour meters, single phase multifunction 
tamper proof watt hour meters, power quality 
monitor, digital panel meter, voltmeter, ammeter H2 
&  KWH; fuses, load break isolators, electrical power 
supplies, namely, uninterruptible power supply and 
switched-mode power supply; invertors namely, silent 
home uninterrupted power supply (UPS); electrical 
push button switches; recorded disc containing 
software used as a spreadsheet in the field of  
transformer and electrical switchgear; disc, modem, 
motor drives, electrically operated drives;  electric flat 
irons, steam irons and dry irons; electric cables and 
electric coils; alarms, namely, fire alarms; amplifiers; 
batteries; chargers namely,  thyristoised battery 
chargers; recorders; transmitters of electronic 
signals; electrical receivers; electronic signal 
processors; intergrated circuits; electric coils; electric 
connectors; detectors, namely, bearing temperature 
detectors (RTD), wending temperature detectors 
(RTD); computer software used for automated 
elevator operating; elevator operating apparatus; 
scientific apparatus, electric apparatus, signalling 
apparatus including signalling relays & point 
machines for track change in railways; d.c traction 
motors upto 630kw  & A.C traction motors upto 
1150kw for broad gauge diesel electric locomotive 
and broad gauge A.C. electric locomotives; traction 
alternators for diesel electric locomotives/multiple 
units upto 2800kw; electrical traction controls for 
diesel electric multiple units & tower cars; all included 
in class 09.

שנאיים חשמליים; מחליפי הילוכים חשמליים; כורים דהינו 
כורים חשמליים, כורי עתוק, כורי סדרה; ממסרים חשמליים; 

מעבים חשמליים, קבלים; מכשירים ומתקנים לבדיקה 
חשמליים, לוחות פנל לחלוקת חשמל; מפסקים אוטומטיים; 

מתגים חשמליים; בקרים אלקטרוניים; מתאמי תקעים; שקעים 
חשמליים; מחליפי תדרים; מונים, דהינו מדי שעות ווט תלת 

פזה סטטי שמוגן מפני התערבות או שינוי, חד פזה רב פונקציה 
מוני שעות ווט שמוגן מפני התערבות או שינוי, מוניטור לבדיקת 
איכות מנועי, מד פנל דיגיטלי, מד לוולטים, מד אמפר H2 ו- 

KWH; נתיכים, מבדדים למפסיקי עומס, אספקי כח חשמליים, 
דהינו אספקת כח ללא הפסקה ו- החלפת מודה של אספקת 
כח; אינורטרים דהינו, אספקת כח ללא הפסקה (UPS) לבית 
באופן שקט; מתגים חשמליים בלחיצת כפתור; דיסק מוקלט 
המכיל תוכנה המשמש כגיליון אלקטרוני בתחום של שנאי 
ומחליף הילוכים חשמלי; דיסק, מודם, כוננים למוטור, כוננים 
המופעלים על ידי חשמל; מגהצים חשמליים; מגהצי קיטור 

ומגהצים יבשים; כבלים חשמליים וסלילים חשמליים; אזעקות, 
דהינו, אזעקות שריפה; מגברים; סוללות; מטענים דהינו, מטעני 
סוללות בעלי התקן מוליך למחצה; מכשירי הקלטה; משדרי 
סימנים אלקטרוניים; מקלטים חשמליים; מעבדי סימנים 

אלקטרוניים; מעגלים משולבים; סלילים חשמליים; מחברים 
חשמליים; גלאיים, דהינו גלאי דרגת חום (RTD) , גלאיי 

טמפרטורה (RTD); תוכנת מחשב המשמשת להפעלת מעלית 
ממכנת; התקנים להפעלת מעלית; התקנים מדעיים, התקנים 
חשמליים, התקנים לסימון לרבות ממסרי איתות ומוטורים 

להחלפה מסלול במסילות רכבת; מנועי כח גרירה וזרם ישיר 
AC) )  ו- מנועי כח גרירה זרם חלופים  DC) UPTO 630KW)
UPTO 1150KW לצורך קטר דיזל חשמלי על מד רחב ו- 

קטרים המופעלים על זרם חשמל חילופים  (AC) על מד רחב; 
אלטרנטורים בעלי כח גרירה עבור קטרים המופעלים בדיזל 
וחשמל/יחידות מרובות 2800KW UPTO; בקרי כח גרירה 
חשמליים עבור יחידות מרובות לרכבי מגדל לדיזל וחשמל; 

הנכללים כולם בסוג 09.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 33529/11/2012



 Owners

Name: Crompton Greaves Limited

Address: CG House, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, 
Worli, Mumbai 400 030, Maharashtra, India

Identification No.: 802205

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 33629/11/2012



Trade Mark No. 240760 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Crompton Greaves Limited

Address: CG House, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, 
Worli, Mumbai 400 030, Maharashtra, India

Identification No.: 802205

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: 7 סוג: 7

Machines & machine tools, namely, auxiliary 
machines for rolling stock, traction alternators, 
alternating current (AC) traction motor and direct 
current (DC) traction motor; machine coupling & 
transmission components not for land vehicle; motors 
for engines; pumps, namely,  submersible, self 
priming monoset, centrifugal monoset, jet pumps and 
vertical inline pumps, back pull out pumps, 
dewatering pumps, sewage pumps, side channel 2 
stage pumps, air tank compressor pumps; engines 
including diesel engines not for land vehicles; 
alternators, namely, alternate current generators and 
direct current generators not for land vehicles; motor 
control gears for machines not for land vehicles; 
rotors, being parts of motors for machines; 
agricultural implements other than hand operated 
including centrifugal water pumps; electrical juicer 
mixer grinders, dry mixer grinders, wet grinders and 
food processors; hand held power driven mixer 
grinders; electric food processors.; all included in 
class 07.

מכונות וכלי מכונות, דהינו, מכונות עזר עבור גלגול המלאי, 
אלטרנטורים בעלי כח גרירה, מנוע כח גרירה ומחוללי זרם 

חלופים  (AC) מנוע כח גרירה וזרם ישיר (DC); מצמדים ורכיבי 
תמסורת שאינם מיועדים לרכב יבשתי; מוטורים למנועים; 
משאבות, דהינו, שניתן לשקע אותן,  מונו-סט בעלי הפעלה 

עצמית, סרכזת מונו-סט, משאבות סילון ומשאבות אנכיות בקו 
ישיר, משאבות גב לשליפה, משאבות לאי-השקייה, משאבות 
שפכים, משאבות דו שלבים לתעלה צדדית, משאבות מדחס 
בעלי מכל אוויר; מנועים לרבות מנועי דיזל שאינם מיועדים 

לרכבים יבשתיים;  אלטרנטורים, דהינו גנרטורים לזרם חילופים 
וגנרטורים לזרם ישיר שאינם מיועדים לרכבים יבשתיים; 

הילוכים לשליטה במוטור עבור מכונות שאינם מיועדים לרכבים 
יבשתיים; רוטורים, שהינם חלקי מוטורים  עבור מכונות; 

מכשירים חקלאיים שאינם מופעלים ידניי לרבות משאבות מים 
סרכזות; מסחטה חשמלית, מערבל ומטחנה, מערבלים מטחנות 
ליבש, מטחנות לרטוב ומעבדי מזון; מערבלי מטחנות מנועיים 
המוחזקות ביד; מעבדי מזון חשמליים;  הנכללים כולם בסוג 07. 
                                                                                    
                                                                                    

                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 33729/11/2012



Trade Mark No. 240761 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting and its accessories, namely, 
light fittings, general light sources (GLS), 
incandescent lamps, luminaries, compact fluorescent 
lamps (CFLS), fluorescent tubular lamps (tubelights), 
GLS lamps, sodium vapour lamps, mercury vapour 
lamps, metal halide lamps, light emitting diodes 
(LEDs) lamps; apparatus for heating namely, boilers, 
geysers and immersion rods, rechargeable lanterns, 
electric irons and dry irons; apparatus for cooling, 
namely, cooler kits consisting of four arms for the 
frame along with rubber lux on all four sides of frame, 
blade and motor; air delivery apparatus for ventilating 
commercial, domestic and industrial buildings; air 
coolers; apparatus for air drying namely, industrial 
fans, exhaust fans and ceiling fans; apparatus for 
ventilating namely, ceiling fans, portable electric table 
fans, exhaust fans, electric wall mounting fans, 
cabin/tower fans, pedestal fans, fans for industrial 
use and other fans; electrical apparatus for 
refrigerating; electrical apparatus for cooking, 
namely, toasters; electrical apparatus for water 
supply and sanitary purposes; electric apparatus for 
steam generating namely, boilers, geysers, 
immersion rods, and steam iron; all included in class 
11.

התקנים למאור ואביזריהם, דהינו, אביזרי תאורה,  מקורות אור 
כלליים (GLS),  מנורות זוהרות, מנורות, מנורות פלורסנט 
קומפקטיות (CFLS), מנורות צינורות לפלורוסנט  (מנורות 

צינורות), מנורות GLS, מנורות אדי נתרן, מנורות אדי כספית,  
 ; (LEDs) מנורות מתכת הליד, מנורות דיודות הפולטות אור
התקנים לחימום דהינו, דודי חימום, גייזרים ומוטי טביעה, 
פנסים הניתנים לטעינה מחדש, מגהצים חשמליים ומגהצים 
יבשים;  התקנים לצינון, דהינו ערכות צינון המכילים ארבעה 
זרועות למסגרת ביחד עם לוקס מגומי סכל אחד מארבעת 

הצדדים של המסגרת, הלהב והמוטור; התקנים לאספקת אוויר 
עבור אוורור מבנים מסחריים, ביתיים ותעשתיים; מצנני אוויר; 
התקנים לייבוש אוויר דהינו,  מאווררים תעשייתים, מאווררי 
צינור פליטה ומאווררי תקרה; התקנים לאוורור דהינו, מאווררי 
תקרה, מאווררי שולחן חשמליים וניידים, מאווררי צינור פליטה,  
מאווררים חשמליים המורכבים בקיר, מאווררי קבינה/מגדל, 

מאווררי מעמד,  מאווררים לשימוש תעשייתי ומאווררים שונים; 
התקנים חשמליים לקירור; התקנים חשמליים לבישול, דהינו, 
טוסטרים; התקנים חשמליים לאספקת מים ולצרכים סניטריים; 
התקנים חשמליים ליצירת אדים דהינו, דודי חימום, גייזרים, 

מוטי טביעה ומגהץ אדים; הנכללים כולם בסוג 11.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 33829/11/2012



 Owners

Name: Crompton Greaves Limited

Address: CG House, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, 
Worli, Mumbai 400 030, Maharashtra, India

Identification No.: 802205

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 33929/11/2012



קיסר
Trade Mark No. 240763 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hemo Galmit Ltd. שם: חמו גלמית בע"מ

Address: Of Haorgim 25/25, P.O.B. 15173, Ashdod, 
Israel

כתובת : האורגים 25/25, ת.ד. 15173, אשדוד, ישראל

Identification No.: 513414003מספר זיהוי: 513414003

חברה פרטית

Name: Shimon Hemo שם: שמעון חמו

Address: Haorgim 25/25, P.O.B. 15173, Ashdod, Israel כתובת : האורגים 25/25, ת.ד. 15173, אשדוד, ישראל

Identification No.: 24004822מספר זיהוי: 24004822

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: 27 סוג: 27

Synthetic lawns, artificial turfs, artificial lawns; 
synthetic rugs and carpets for overlaying surfaces; all 
included in class 27.

דשא סינטטי, משטחי דשא מלאכותיים, מדשאות מלאכותיות; 
מרבדים סינטטיים לכיסוי משטחים; הכלולים כולם בסוג 27.     

                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 34029/11/2012



קיסר טופ
Trade Mark No. 240764 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hemo Galmit Ltd. שם: חמו גלמית בע"מ

Address: Of Haorgim 25/25, P.O.B. 15173, Ashdod, 
Israel

כתובת : האורגים 25/25, ת.ד. 15173, אשדוד, ישראל

Identification No.: 513414003מספר זיהוי: 513414003

חברה פרטית

Name: Shimon Hemo שם: שמעון חמו

Address: Haorgim 25/25, P.O.B. 15173, Ashdod, Israel כתובת : האורגים 25/25, ת.ד. 15173, אשדוד, ישראל

Identification No.: 24004822מספר זיהוי: 24004822

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: 27 סוג: 27

Synthetic lawns, artificial turfs, artificial lawns; 
synthetic rugs and carpets for overlaying surfaces; all 
included in class 27.

דשא סינטטי, משטחי דשא מלאכותיים, מדשאות מלאכותיות; 
מרבדים סינטטיים לכיסוי משטחים; הכלולים כולם בסוג 27.     

                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 34129/11/2012



DYNASTY

Trade Mark No. 240766 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Syngenta European Regional Center, Priestley 
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 
7YH, United Kingdom

Identification No.: 50385

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: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; seed treatment preparations; all included in 
class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות, גננות וביערנות; תכשירים 
לטיפול בזרעים; הנכללים כולם בסוג 1.                                 

          

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                               

ט"ו כסלו תשע"ג - 34229/11/2012



GROOVEX

Trade Mark No. 240767 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1094674 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: VARGUS LTD. שם: ורגוס בע"מ

Address: 1 Hayotsrim Street, Nahariya, 22311, Israel כתובת : היוצרים 1, נהריה, 22311, ישראל

Identification No.: 45640מספר זיהוי: 45640

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: 7 סוג: 7

Machine tools; Tools for machines, in particular 
cutting tools and thread cutting tools; parts for the 
aforesaid goods, included in class 07.

כלי מכונות, כלים עבור מכונות, בפרט כלי חיתוך וכלי חיתוך 
לסיבים; חלקים עבור הטובין הנ"ל, הנכללים בסוג 07.             

                                                              

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

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

European Community Trade Mark, 24/03/2011, No. 
009836164

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/03/2011, מספר 
009836164

Class: 7 סוג: 7

ט"ו כסלו תשע"ג - 34329/11/2012



Trade Mark No. 240768 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARCAFFE (ISRAEL) LTD. שם: ארקפה (ישראל) בע"מ

Address: 10 Benny Gaon st, poleg lndustrial Area, P.O.B. 
8153, Netanya, 42503, Israel

כתובת : רח' בני גאון 10, א.ת. פולג, ת.ד. 8153, נתניה, 42503, 
ישראל

Identification No.: 512013848מספר זיהוי: 512013848

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon Danon & Co. Adv.

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

שם: ורגון דנון ושות' עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffe, tea, artificial coffee, flour and cereals products, 
pastry and confectioney; all included in class 30.

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

                    

Class: 43 סוג: 43

Foods and drinks supply services, resturants and 
coffee shops; all imcluded in class 43.

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 34429/11/2012



ARCAFFE

ארקפה
Trade Mark No. 240769 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ARCAFFE (ISRAEL) LTD. שם: ארקפה (ישראל) בע"מ

Address: רח' בני גאון 10, א.ת. פולג, P.O.B. 8153,  ,נתניה
42503, ישראל

כתובת : רח' בני גאון 10, א.ת. פולג, ת.ד. 8153, נתניה, 42503, 
ישראל

Identification No.: 512013848מספר זיהוי: 512013848

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon Danon & Co. Adv.

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

שם: ורגון דנון ושות' עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, artificial coffee, flour and cereals 
products, pastry and confectionery; all included in 
class 30.

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

                        

Class: 43 סוג: 43

Foods and drinks supply services, resturants and 
coffee shops; all included in class 43.

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 34529/11/2012



EXACT

Trade Mark No. 240770 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Identification No.: 800394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/03/2011, No. 2576963 ממלכה מאוחדת, 31/03/2011, מספר 2576963

Class: 34 סוג: 34

ט"ו כסלו תשע"ג - 34629/11/2012



IDIS

Trade Mark No. 240772 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; business services; 
business consultancy services; procurement of 
goods; procurement of medicines; procurement, 
namely, purchasing of pharmaceutical products, 
medicines and drugs for others; sourcing and supply 
of pharmaceutical products, medicines and drugs for 
customers; provision of business support; business 
advisory, business management, business 
information and consultancy services relating to 
product distribution, operations management 
services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
and distribution solutions; provision of business 
networking services; collection, storage and 
processing of customer requirements and data; 
business marketing agency services; database stock 
control; compilation, storage and provision of 
information; processing, analysis, storage, retrieval 
and presentation of data; sales force management; 
retails services and wholesale services related to the 
sale of pharmaceutical preparations and substances, 
drugs and medicines; information, advisory and 
consultancy services, namely, business information 
and business advisory services in the fields of 
medical devices and pharmaceuticals and business 
consultancy services in the field of early access 
programs and clinical trials; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services; including all of the aforesaid services 
provided online from a computer database or the 
Internet or delivered via online channels; all included 
in class 35.

פרסום, ניהול עסקים, טיפול בעסקים, פעולות משרדיות, 
שירותים עסקיים, שירותי יעוץ עסקיים, רכישת סחורות, רכישת 
תרופות, רכש, דהיינו, קניית מוצרים פרמצבטיים ותרופות עבור 
אחרים, השגה ואספקה של מוצרים פרמצבטיים ותרופות עבור 

צרכנים, מתן תמיכה עסקית, יעוץ לעסקים, ניהול עסקים, 
שירותי מידע ויעוץ עסקי הקשורים להפצת מוצרים, תפעול 

שירותי ניהול, לוגיסטיקה, לוגיסטיקה הפוכה, שרשרת אספקה 
ופתרונות הפצה, מתן שירותי קשירת קשרים לעסקים, איסוף, 
אחסון ועיבוד של נתונים הקשורים לצרכי לקוחות, שירותי שיווק 
עסקי, בקרה על מאגרי מידע, קומפילציה, אחסון ומתן מידע, 
עיבוד, ניתוח, אחסון, שליפה והצגה של נתונים, ניהול של כח 
מכירה, שירותים קמעונאיים וסיטונאיים הקשורים למכירה של 
תכשירים וחומרים פרמצבטיים ותרופות, מידע ושירותי ייעוץ, 

דהיינו, מידע עסקי ושירותי יעוץ עסקי בתחום של מכשור רפואי, 
ושירותי יעוץ בתחום של תוכניות גישה מוקדמת וניסויים 
קליניים, מידע ושירותי יעוץ הקשורים לכל הנ"ל, כולל מתן 

השירותים הנ"ל בצורה מקוונת ממאגר ממוחשב, או באינטרנט 
או דרך ערוצים מקוונים; הנכללים כולם בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; medical and scientific research 
services; medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials; medical and scientific 
research, namely, managing and conducting clinical 
trials for others not for business purposes; 
preparation of expert scientific reports in the fields of 
pharmaceutical research and clinical trials; clinical 
trials services; ; including all the aforesaid services 
provided online from a computer database or the 
Internet; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים, ומחקר ופיתוח הקשורים אליהם, 
ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר, שירותים רפואיים ושירותי 
מחקר מדעי, מחקר מדעי ורפואי, דהיינו, עריכת ניסויים 
קליניים, מחקר מדעי ורפואי, דהיינו, ניהול ועריכת ניסויים 

קליניים עבור אחרים לא למטרות עסקיות, הכנת דוחות מדעיים 
של מומחים בתחום של מחקר פרמצבטי וניסויים קליניים, 
שירותים של ניסויים קליניים, כולל מתן כל השירותים הנ"ל 
בצורה מקוונת ממאגר ממוחשב או ע"י האינטרנט; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט"ו כסלו תשע"ג - 34729/11/2012



 Owners

Name: IDIS Limited

Address: ldis House, Churchfield Road, Weybridge, 
Surrey, KT13 8DB, United Kingdom

Identification No.: 73522

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

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

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

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

Class: 44 סוג: 44

Medical services; medical consultancy and advisory 
services in connection with pharmaceutical 
preparations and substances, drugs and medicines; 
provision of information on pharmaceuticals, drugs 
and medicine; including all the aforesaid services 
provided online from a computer database or the 
Internet; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שירותי ייעוץ רפואיים בקשר לתכשירים 
וחומרים פרמצבטיים ותרופות, אספקת מידע על חומרים 
פרמצבטיים ותרופות, כולל מתן כל השירותים הנ"ל בצורה 

מקוונת ממאגר ממוחשב או ע"י האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .44
                                                                                    
                                                                              

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; regulatory affairs 
consultancy; regulatory affairs consultancy for the 
purpose of ensuring compliance with laws and 
regulations pertaining to pharmaceutical products, 
medicines and drugs, namely, reviewing and 
formulating standards and practices, identifying 
government regulations and policies impacting on 
pricing and reimbursement and developing strategies 
to manage them, advising others on regulatory 
requirements, liaising with, and making presentations 
to, regulatory authorities, not including providing mail 
order services featuring specialized information 
relating to drugs and drug therapy; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; including all the aforesaid 
services provided online from a computer database 
or the Internet; all included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים ע"י אחרים על מנת לענות על צרכי 
הפרט, יעוץ בנושא עניינים רגולטורים, יעוץ בנושא עניינים 

רגולטורים על מנת להבטיח שמירה על חוקים ותקנות הנודעים 
למוצרים פרמצבטיים ותרופות, דהיינו, סקירה וניסוח של 

סטנדרטים ודרכי פעולה, זיהוי תקנות ממשלתיות ומשטרים 
המשפיעים על תמחור וסבסוד ופיתוח אסטרטגיות לניהולם, 
יעוץ לאחרים על דרישות רגולטוריות, הכנת מצגות ושיתוף 
פעולה להכנת מצגות עבור רשויות רגולטוריות, לא כולל מתן 
שירותים הכוללים מידע ספציפי הקשור בתרופות ובטיפול 
בתרופות, שירותי מידע ויעוץ הקשורים לכל הנ"ל, כולל מתן 
השירותים הנ"ל בצורה מקוונת ממאגר ממוחשב או ע"י 

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 45.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 34829/11/2012



IDE PROGREEN

Trade Mark No. 240773 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.D.E. TECHNOLOGIES LTD. שם: איי.די.אי. טכנולוג'יס בע"מ

Address: Hamatechet, P.O.B. 5016, Kadima, 60920, 
Hasharon Industrial Park, Israel

כתובת : המתכת,פארק תעשיות השרון, ת.ד. 5016, קדמה, 
60920, ישראל

Identification No.: 520043910מספר זיהוי: 520043910

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: 11 סוג: 11

Water treatment equipment, namely water 
desalination systems and water production systems; 
parts, fitting and components for water treatment 
equipment; all included in class 11.

ציוד לטיפול במים, דהיינו מערכות התפלת מים ומערכות הפקת 
מים; חלקים אביזרים ורכיבים לציוד לטיפול במים; הנכללים 

כולם בסוג 11.                                                                 
                                              

Class: 40 סוג: 40

Water treatment, namely, water desalination; leasing 
of water treatment equipment; all included in class 
40.

טיפול במים, דהיינו התפלת מים; החכרה של ציוד לטיפול 
במים; הנכללים כולם בסוג 40.                                           

                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 34929/11/2012



GENIE WEAR

Trade Mark No. 240774 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tristar Products, Inc.

Address: 492 Route 46 East, Fairfield, New Jersey, 
07004, U.S.A.

Identification No.: 801935

(a Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Foundation garments; lingerie; women's underwear; 
all included in class 25.

הלבשת בסיס; לבני נשים; הלבשה תחתונה לנשים; הנכללים 
כולם בסוג 25.                       

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

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

U.S.A., 21/03/2011, No. 85/272359 ארה"ב, 21/03/2011, מספר 85/272359

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 35029/11/2012



Trade Mark No. 240776 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei, 231, 
Taiwan

Identification No.: 800772

Taiwanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motherboards; all included in class 9 לוחות אם; הנכללים כולם בסוג 9                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 35129/11/2012



Trade Mark No. 240777 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei, 231, 
Taiwan

Identification No.: 800772

Taiwanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motherboards; all included in class 9 לוחות אם; הנכללים כולם בסוג 9                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 35229/11/2012



Trade Mark No. 240779 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giga-Byte Technology Co., Ltd.

Address: No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei, 231, 
Taiwan

Identification No.: 800772

Taiwanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Motherboards; all included in class 9. לוחות אם; הנכללים בסוג 9.                           

ט"ו כסלו תשע"ג - 35329/11/2012



Trade Mark No. 240793 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089211 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded); chip cards, USB 
sticks and other data media; card reading devices 
and other electronic devices for effecting cashless 
payment transactions and accounting transactions as 
well as parts of the aforementioned goods, included 
in this class.

ט"ו כסלו תשע"ג - 35429/11/2012



Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; banking and credit affairs; banking 
in the form of online banking; banking by means of 
telephone banking; issuing of credit and debit cards 
for conducting cashless payment transactions, 
issuing of travellers' cheques; safe storage of 
valuables, rental of safe-deposit boxes; financial 
consultancy; monetary affairs; securities advisory 
services; administration of security portfolios, 
including banking services for managing security 
accounts; investment securities; currency 
transactions; financial services for receiving foreign 
currency as investments (including bond 
investments) and receiving fixed deposit investments 
within the framework of financial affairs, of loan funds 
and exchange services; domestic currency 
transactions; granting of credit within the-framework 
of the acquisition of debt securities; arranging of 
tracts for the buying and selling of accounts 
receivable (financial affairs); securities custodianship; 
exchanging money; commodity futures on 
commission; stock and bonds brokerage, investment 
securities, brokerage, granting and administration of 
cash credit and mortgage deeds, easements and 
hereditary leaseholds; bank services being managing 
underwriter services for the issuing of securities; 
financial exchange; processing of letters of credit 
within the framework of financial consultancy; 
deferred payment transactions (financial affairs); 
surety and financial security services; securities 
brokerage, in particular brokerage of index futures 
and brokerage and administration of domestic and 
foreign securities options, and brokerage and 
administration of securities; securities brokerage, in 
particular with regard to the issuing of domestic 
securities, security futures and securities options; 
securities brokerage with regard to the issuing of 
foreign securities, security futures and securities 
options; financial services, in particular bilateral and 
stock market dealing in securities, securities options 
and futures; brokerage with regard to the conversion 
of securities, the acquisition of securities, bank 
services being managing underwriter services for the 
issuing of securities and the purchase of securities; 
providing stock market information (financial affairs); 
securities options and futures; brokerage with regard 
to the conversion of securities, the acquisition of 
securities, bank services being managing underwriter 
services for the issuing of securities and the 
purchase of securities; providing stock market 
information (financial affairs); insurance; Provision of 
life assurance services related to life insurance 
agreements; life insurance; brokerage of property 
insurance and indemnity insurance agreements; 
property insurance and indemnity insurance; actuarial 
services for the calculation of installment premiums; 
real estate affairs; leasing of buildings, and building 
and property appraisals with regard to financial 
matters; management of land; leasing of property; 
providing information on buildings and property 
(included in this class); arranging contracts for the 
purchase and sale of real estate; credit rating 
investigations.

ט"ו כסלו תשע"ג - 35529/11/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, 
Germany

Identification No.: 73528

(Germany Corporation (joint stock company))

Class: 37 סוג: 37

Building construction.

ט"ו כסלו תשע"ג - 35629/11/2012



Trade Mark No. 240795 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089237 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CircAid Medical Products, Inc.

Address: 9323 Chesapeake Drive,,Ste. B2, San Diego 
CA 92123, U.S.A.

Identification No.: 73530

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Therapeutic compression support bands, bandages 
and leggings for medical and veterinary use.

ט"ו כסלו תשע"ג - 35729/11/2012



Trade Mark No. 240798 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089249 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

Address: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 
PA3 4DY, United Kingdom

Identification No.: 71710

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); spirits; wines; 
liqueurs; distilled beverages; gin; whisky; whisky 
liqueurs; beverages from or containing whisky; 
beverages from or containing gin; aperitifs; cocktails.

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

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

European Community Trade Mark, 21/04/2011, No. 
009913179

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/04/2011, מספר 
009913179

Class: 33 סוג: 33

ט"ו כסלו תשע"ג - 35829/11/2012



Trade Mark No. 240799 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089288 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded); chip cards, USB 
sticks and other data media; card reading devices 
and other electronic devices for effecting cashless 
payment transactions and accounting transactions as 
well as parts of the aforementioned goods, included 
in this class.

ט"ו כסלו תשע"ג - 35929/11/2012



Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; banking and credit affairs; banking 
in the form of online banking; banking by means of 
telephone banking; issuing of credit and debit cards 
for conducting cashless payment transactions, 
issuing of travellers' cheques; safe storage of 
valuables, rental of safe-deposit boxes; financial 
consultancy; monetary affairs; securities advisory 
services; administration of security portfolios, 
including banking services for managing security 
accounts; investment securities; currency 
transactions; financial services for receiving foreign 
currency as investments (including bond 
investments) and receiving fixed deposit investments 
within the framework of financial affairs, of loan funds 
and exchange services; domestic currency 
transactions; granting of credit within the-framework 
of the acquisition of debt securities; arranging of 
tracts for the buying and selling of accounts 
receivable (financial affairs); securities custodianship; 
exchanging money; commodity futures on 
commission; stock and bonds brokerage, investment 
securities, brokerage, granting and administration of 
cash credit and mortgage deeds, easements and 
hereditary leaseholds; bank services being managing 
underwriter services for the issuing of securities; 
financial exchange; processing of letters of credit 
within the framework of financial consultancy; 
deferred payment transactions (financial affairs); 
surety and financial security services; securities 
brokerage, in particular brokerage of index futures 
and brokerage and administration of domestic and 
foreign securities options, and brokerage and 
administration of securities; securities brokerage, in 
particular with regard to the issuing of domestic 
securities, security futures and securities options; 
securities brokerage with regard to the issuing of 
foreign securities, security futures and securities 
options; financial services, in particular bilateral and 
stock market dealing in securities, securities options 
and futures; brokerage with regard to the conversion 
of securities, the acquisition of securities, bank 
services being managing underwriter services for the 
issuing of securities and the purchase of securities; 
providing stock market information (financial affairs); 
securities options and futures; brokerage with regard 
to the conversion of securities, the acquisition of 
securities, bank services being managing underwriter 
services for the issuing of securities and the 
purchase of securities; providing stock market 
information (financial affairs); insurance; provision of 
life services related to life insurance agreements ; life 
insurance; brokerage of property insurance and 
indemnity insurance agreements; property insurance 
and indemnity insurance; actuarial services for the 
calculation of installment premiums; real estate 
affairs; leasing of buildings, and building and property 
appraisals with regard to financial matters; 
management of land; leasing of property; providing 
information on buildings and property (included in this 
class); arranging contracts for the purchase and sale 
of real estate; credit rating investigations.

Class: 37 סוג: 37

Building construction.

ט"ו כסלו תשע"ג - 36029/11/2012



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Commerzbank AG

Address: Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, 
Germany

Identification No.: 73528

(Germany Corporation (joint stock company))

ט"ו כסלו תשע"ג - 36129/11/2012



Trade Mark No. 240800 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schoggi, Inc.

Address: 32050 East Frontage Rd., Bozeman MT 59715, 
U.S.A.

Identification No.: 73532

(Montana, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pet clothing.

Class: 20 סוג: 20

Pet beds.

Class: 28 סוג: 28

Pet toys.

ט"ו כסלו תשע"ג - 36229/11/2012



Trade Mark No. 240801 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089365 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.: 73533

(Indiana, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cables for optical signal transmission; electronic and 
optical communications instruments and 
components, namely, optical transceivers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 10/02/2011, No. 85239068 ארה"ב, 10/02/2011, מספר 85239068

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 36329/11/2012



Trade Mark No. 240802 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089370 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Hartung

Address: Bergstr. 24, 14476 Potsdam, Germany

Identification No.: 73534

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea.

Class: 32 סוג: 32

Mineral water and other soft drinks.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic drinks (without beer).

ט"ו כסלו תשע"ג - 36429/11/2012



Trade Mark No. 240804 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089421 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Balanced Body, Inc.

Address: 8220 Ferguson Avenue, Sacramento CA 95828-
0931, U.S.A.

Identification No.: 73536

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Manually operated exercise equipment.

ט"ו כסלו תשע"ג - 36529/11/2012



Trade Mark No. 240807 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089463 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fujian Province Wanhua Electronics 
Technology Co., LTD.

Address: No. 926, Nanhuan Road,,Licheng 
District,,Quanzhou, 362000 Fujian Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 73538

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Alarms; transducers; galvanic cells; navigation 
apparatus for vehicles (on-board computers); remote 
control apparatus; telephone apparatus; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; simulators for the steering and control of 
vehicles; signal lanterns; computers.

ט"ו כסלו תשע"ג - 36629/11/2012



Trade Mark No. 240809 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089473 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: New Era Cap Co., Inc.

Address: 160 Delaware Avenue, Buffalo, New York 
14202, U.S.A.

Identification No.: 72111

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Headwear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/07/2011, No. 85372096 ארה"ב, 15/07/2011, מספר 85372096

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 36729/11/2012



Trade Mark No. 240811 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Summit Entertainment, LLC

Address: 1630 Stewart Street, Suite 120, Santa Monica 
CA 90404, U.S.A.

Identification No.: 73540

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, dresses, gowns, wedding dresses, 
and formal wear; gloves; garters; footwear; 
headwear; and veils.

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

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

U.S.A., 03/06/2011, No. 85337023 ארה"ב, 03/06/2011, מספר 85337023

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 36829/11/2012



Trade Mark No. 240814 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089513 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.: 73533

(Indiana, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic and optical communications instruments 
and components, namely, optical transceivers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 09/02/2011, No. 85238253 ארה"ב, 09/02/2011, מספר 85238253

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 36929/11/2012



Trade Mark No. 240817 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mandalay Real Estate Limited

Address: CP2474, Promenade Noire 1, CH-2001 
Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 73543

(Switzerland CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jeans, t-shirts, shirts, dresses, 
shorts, trousers, swimwear, knitwear, belts, footwear 
and headgear, namely, hats.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services in the field of apparel and belts.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37029/11/2012



Trade Mark No. 240818 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hort coating center SA

Address: Rue des sablons 2, CH-3960 Sierre, 
Switzerland

Identification No.: 73544

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers 
(included in this class, not of precious metal or 
coated therewith), in particular frying pans, 
saucepans, baking trays, cake moulds, grills; all the 
above goods being of Swiss origin.

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

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

Switzerland, 03/05/2011, No. 615949 שוויץ, 03/05/2011, מספר 615949

Class: 21 סוג: 21

ט"ו כסלו תשע"ג - 37129/11/2012



Trade Mark No. 240823 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess IP Holder L.P.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73547

(Delaware, United States LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Decorative and protective covers and cases for 
portable electronic devices, namely, personal 
electronic devices, cell phones, mobile phones, 
telephones, computers, laptop computers, tablet 
computers, notebook computers, mp3 players, 
portable music players, personal digital assistants, 
electronic reading devices, digital cameras, and 
cameras; eyewear.

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

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

U.S.A., 25/01/2011, No. 85226099 ארה"ב, 25/01/2011, מספר 85226099

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 37229/11/2012



Trade Mark No. 240827 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089731 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road,,Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

Identification No.: 72495

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; ventilation (air-conditioning) 
installations and apparatus; air reheaters; electric 
radiators; heat accumulators; electric fans (air 
conditioning); air dehumidifiers; air purifiers; cooking 
apparatus and installations; extractor hoods for 
kitchens; coal gas water heater; electric water heater; 
electromagnetic ovens for kitchen use; electric 
cooking utensils; electric drinking water dispensers; 
electric kettles; air humidifiers; electric pressure 
cookers, being autoclaves; air conditioners for 
vehicles; fans being parts of air conditioning 
installations; filters for air conditioning; heaters for 
vehicles; air dryers; air sterilizers; electric hair dryers; 
evaporators; sterilizers; sterilizing cupboard for 
kitchen use; heat exchanger, not being parts of 
machines; exhaust fans; solar energy water heaters; 
electric iron pans; heaters for baths; gas burners; air 
refreshers; refrigerators; microwave ovens used as 
cooking apparatus; water purifiers; egg boilers; 
electric machines for making yogurt; bread toasters; 
electric coffee machines; electric foot washers; 
bakers' ovens; electric slow-cookers; electric laundry 
dryers for household use.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37329/11/2012



Trade Mark No. 240828 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089785 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chaiken Holdings, L.P.

Address: 116 New Montgomery Street, Suite 821, San 
Francisco, CA 94105, U.S.A.

Identification No.: 73551

(California, United States LIMITED PARTNERSHIP)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, pants, tops, skirts, dresses, 
jackets, bathing suits, belts, and outerwear, namely, 
coats, hats, gloves, shoes, outerwear, namely, 
rainwear, trench coats and wraps.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37429/11/2012



Trade Mark No. 240831 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0591776 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LÜBECKER MARZIPAN-FABRIK V. MINDEN & 
BRUHNS GMBH Co KG

Address: 64, Albert-Einstein-Strasse,, 23617 
STOCKELSDORF, Germany

Identification No.: 73554

(DE GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery products, marzipan, marzipan paste, 
also in the form of an unprocessed mass, marzipan 
substitute paste, walnut nougat, walnut nougat paste 
including unprocessed paste, unprocessed walnut 
paste, cakes and pastes for ready-to-cook pastries 
also made with almonds, hazelnuts and apricot 
seeds, nougat cream, hazelnut pulp, crunchy sweet 
made of walnuts and almonds, processed and/or 
prepared almonds, hazelnuts and apricot seeds for 
use in pastry and confectionery products, for 
confectionery glaze pastes, including edible fat 
pastes and glazing pastes made of walnut fat, mocha 
essence, mocha-based paste, preserving cream for 
pastry and confectionery products, toppings, 
chocolates, preserved edible ices, powder for edible 
ice.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37529/11/2012



Trade Mark No. 240834 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0879085 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for automatic discovery of computers, 
devices, and services on IP networks in the field of 
communication and telecommunication via local or 
global communications and computer networks; 
software for use to navigate a global computer 
information network; printers

ט"ו כסלו תשע"ג - 37629/11/2012



Trade Mark No. 240835 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0848170 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black and pink (two 
shades)  as shown in the mark.

 Owners

Name: PARLABO

Address: 20 avenue du Maine, F-75015 PARIS, France

Identification No.: 73252

(SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, soaps, perfumes, essential oils, hair 
lotions, shampoos, make-up removing products, 
beauty masks, dentifrices, lipstick, shaving products, 
slimming products, sun blockers, skin whitening 
products, tanning products, disinfecting soaps, 
depilatory products, epilation products, deodorizing 
products, eaux de toilette, scented water, toiletry 
milks and oils, after-shave lotions, cosmetic lotions, 
make-up products, toiletries, bath products.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary products for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, disinfectants, 
medicated bath preparations, medicinal herbs, herbal 
teas.

Class: 44 סוג: 44

Sanitary and beauty care for human beings, beauty 
salons, hairdressing salons, plastic surgery.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37729/11/2012



Trade Mark No. 240836 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0880766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NECONS TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Mercan Mah.,Mühürdar Eminpaşa Sk. No: 23, 
EMİNÖNÜ-İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 73556

(Turkey limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; outer clothing; knitwear (clothing), clothing 
of leather, clothing of imitations of leather, dresses, 
trousers, skirts, jackets, shirts, waistcoats, t-shirts, 
sweatshirts, shorts, Bermuda shorts, tights, overalls, 
capes, coats, overcoats, raincoats, jeans wear, 
pullovers, cardigans, sweaters, blouses, tracksuits, 
socks, headgear; hats, caps, berets, foulards, 
shawls, scarves, ties, bowties, headbands (clothing), 
shoulder wraps, stocking suspenders, stockings, 
wristbands (clothing), swimsuits, gloves, belts, 
underwear; hosiery, pyjamas, undershirts, slips, 
brassieres, nightgowns, dressing gowns, babies' 
napkins of textile, babies' diapers of textile, footwear; 
shoes, slippers, boots, top boots, heelpieces for 
boots and shoes, heelpieces for stockings, heels, 
uppers, babies' shoes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37829/11/2012



Trade Mark No. 240840 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0948126 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green, stone, 
claret  as shown in the mark.

 Owners

Name: CHATEAU CANON

Address: Chateau Canon, F-33330 Saint-Emilion, France

Identification No.: 73558

(FRANCE Société civile de droit commun)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers and wine), wines 
of guaranteed label of origin.

ט"ו כסלו תשע"ג - 37929/11/2012



Trade Mark No. 240841 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0949227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Injinji, Inc.

Address: 10373 Roselle Street,,Suite 130, San Diego 
California 92121, U.S.A.

Identification No.: 73559

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, socks, footwear, caps, gloves, 
hats, shirts.

ט"ו כסלו תשע"ג - 38029/11/2012



Trade Mark No. 240843 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0973841 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, installation and repair of computer 
hardware, computer peripherals and consumer 
electronic devices.

Class: 41 סוג: 41

Education and training services, namely, conducting 
classes, workshops, and seminars in the field of 
computers, computer software, online services, 
information technology, internet website design, 
music, photography and video products and 
consumer electronics; arranging professional 
workshop and training courses; computer education 
training services; training in the use and operation of 
computers, computer software and consumer 
electronics; entertainment services, namely, 
providing a facility for live concerts and special 
events featuring live performances.

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
computer hardware, computer peripheral, computer 
software and consumer electronic devices; 
installation, updating, maintenance and repair of 
computer software; technical consulting in the field of 
computers and consumer electronics; computer and 
consumer electronic diagnostic services; consulting 
services in the field of selection, implementation and 
use of computer hardware, computer software and 
consumer electronic systems for others; computer 
data recovery.

ט"ו כסלו תשע"ג - 38129/11/2012



Trade Mark No. 240847 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1018648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 1 IDEA ITALIA S.p.A.

Address: Via Tacito, 11, I-41100 MODENA (MO), Italy

Identification No.: 73563

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for mobile telephones, cases for computers, 
cases for MP3 players, cases for photographic 
apparatus; cases for digital television cameras.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and travelling bags, bags, holdalls, handbags, 
rucksacks, key cases, wallets, purses.

ט"ו כסלו תשע"ג - 38229/11/2012



Trade Mark No. 240848 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Injinji, Inc.

Address: 10373 Roselle Street,,Suite 130, San Diego 
California 92121, U.S.A.

Identification No.: 73559

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, socks, shirts, gloves, hats and 
caps.

ט"ו כסלו תשע"ג - 38329/11/2012



Trade Mark No. 240851 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082388 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zynga Inc.

Address: 699 Eight Street, San Francisco CA 94103, 
U.S.A.

Identification No.: 73565

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; video game programs; and 
computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable 
electronic game programs and computer software 
platforms for social networking that may be accessed 
via the Internet, computers and wireless devices; 
computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information in 
the fields of virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the Internet or 
other communications networks with third parties; 
magnetic encoded gift cards.

Class: 41 סוג: 41

Computer and electronic games provided online, 
enhancements within online computer and electronic 
games, and game applications within online 
computer and electronic games; entertainment 
reviews of computer games provided online; 
information relating to computer games provided 
online; virtual environments in which users can 
interact through social games for recreational, leisure 
or entertainment 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)

Trinidad and Tobago, 04/03/2011, No. 43465 טרינידד וטובגו, 04/03/2011, מספר 43465

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 38429/11/2012



Trade Mark No. 240852 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Roderic Minguell Font

Address: Avinguda de Vallvidrera 44, Barcelona, 08017, 
Spain

Identification No.: 802208

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: 12 סוג: 12

Spare parts for vehicles; all included in class 12. חלקי חילוף לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 38529/11/2012



ELITON

Trade Mark No. 240856 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. 
Ltd.

Address: Hengping Road, Pingshan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 802209

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: 12 סוג: 12

Motor vehicles; land vehicles; motors and engines for 
land vehicles; motor cycles; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 12.

כלי רכב מנועיים; כלי רכב יבשתיים; מנועים לכלי רכב יבשתיים; 
אופנועים; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                             

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; model vehicles; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דגמי כלי רכב; כרטיסי משחק; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                           

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, inspection, servicing, repair and 
cleaning of motor vehicles; all included in class 37.

אחזקה, פיקוח, שירות, תיקון וניקוי של כלי רכב מנועיים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 38629/11/2012



FOREFRONT

Trade Mark No. 240857 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing workshops, 
seminars, conferences, and classes in the fields of 
orthopaedics,  orthopaedic surgery, operational 
efficiency and the use of efficient processes in the 
delivery of orthopaedic services, and the 
measurement of performance in the delivery of 
orthopaedic services; training in the fields of 
orthopaedics, orthopaedic surgery, operational 
efficiency and the use of efficient processes in the 
delivery of orthopaedic services, measurement of 
performance in the delivery of orthopaedic services; 
training in the field of orthopaedics to improve 
surgical outcomes, patient experience, surgical 
performance and financial performance; all included 
in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת סדנאות, סמינרים, כנסים, 
ושיעורים בתחומי האורטופדיה, ניתוחים אורטופדיים, יעילות 
ניתוחית והשימוש בהליכים יעילים במתן שירותים אורטופדיים, 
ומדידת הביצוע במתן שירותים אורטופדיים; הכשרה בתחומים 
של אורטופדיה, ניתוח אורטופדי, יעילות ניתוחית והשימוש 
בהליכים יעילים במתן שירותים אורטופדיים, מדידת הביצוע 
במתן שירותים אורטופדיים; הכשרה בתחומים של אורטופדיה 
לשיפור תוצאות ניתוחיות, חווית החולה, ביצוע ניתוחי וביצוע 

פיננסי; הנכללים כולם בסוג 41.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 38729/11/2012



CREMA MEN

קרמה מן
Trade Mark No. 240865 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 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

Hair shampoos, hair conditioners, hair lotions and 
other hair treatment and hair care products; bathing 
lotions, body  soaps and  lotions and other skin 
treatment and skin care products ; towelettes;  
deodorants;  body cream, facial cream, after shave 
cream and gel; toilet products and other cosmetic 
products;  all for men;  all included in class 3

שמפו לשיער, מרככים לשיער, תכשירי לחות לשיער ומוצרים 
אחרים לטיפול ולטיפוח השיער; סבונים ותחליבי רחצה 
ותחליבים לגוף ומוצרים אחרים   לטיפול ולטיפוח הגוף; 

מגבונים; דאודורנטים; קרם גוף, קרם פנים, קרם וג'ל לאחר 
גילוח,  מוצרי טואלטיקה ומוצרים קוסמטיים אחרים;הכול עבור 
גברים; הנכללים כולם בסוג 3                                             
                                                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 38829/11/2012



ברוקסייד
Trade Mark No. 240866 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Contact lens solutions; all included in class 5. תמיסות לעדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 5.                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 38929/11/2012



SIN CARA

Trade Mark No. 240869 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

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

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely wrestling exhibitions 
and performances by a professional wrestler and 
entertainer; providing wrestling news and information 
via a global computer network; all included in class 
41.

שירותי בידור, דהיינו תצוגות והופעות היאבקות על-ידי מתאבק 
ובדרן מקצועי; אספקת חדשות ומידע על היאבקות באמצעות 
רשת מחשבים גלובאלית; הנכללים כולם בסוג 41.                 
                                                                                    

                      

ט"ו כסלו תשע"ג - 39029/11/2012



SIN CARA

Trade Mark No. 240871 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

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

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; toy wrestling rings; 
toy vehicles; board games; playing cards; puzzles; 
stuffed toys; plush toys; toy belts; knee and elbow 
pads for athletic use; toy foam hands; costume 
masks; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות משחק ואביזרים עבורן; נרתיקים עבור 
דמויות משחק; זירות היאבקות צעצוע; רכבי צעצוע; משחקי 
לוח; קלפי משחק; פאזלים; צעצועים ממולאים; צעצועי בד; 
חגורות משחק; רפידות ברך ומרפק לשימוש אתלטי; ידי קצף 
למשחק; מסיכות לתחפושת; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 39129/11/2012



SIN CARA

Trade Mark No. 240872 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

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

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ביגוד, דהיינו, עליוניות, גופיות, חולצות T, חולצות, חולצות 
ספורט, חולצות רשמיות, חולצות פולו, חולצות תחתונות, 

מיזעים, סוודרים; אפודות, חולצות נשים, ג'קטים, מעילי גשם, 
מעילים עליונים, מעילים עליונים, מכנסיים, מכנסיים, מכנסיים, 

מכנסי ג'ינס, חליפות ריצה, מכנסי התעמלות, חליפות 
התעמלות, מכנסי מיזע, מכנסיים קצרים, תחתונים, תחתוני 
בוקסר, גרביים, עניבות, פיג'מות, חגורות, כפפות, תחפושות 
ליל-כל-הקדושים ונשפי-מסכות, רצועות לפרק כף היד, בנדנות; 
הנעלה, דהיינו, נעליים, סניקרס, מגפיים, נעלי-בית; כיסויי ראש, 

דהיינו, כובעים, כובעי-מצחייה; הנכללים כולם בסוג 25.

ט"ו כסלו תשע"ג - 39229/11/2012



SIN CARA

Trade Mark No. 240874 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: World Wrestling Entertainment, Inc.

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

Identification No.: 18339

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cardboard and paper hangtags; packaging, namely 
blister cards; paper for wrapping and packaging; 
collector albums, namely for sticker collectable cards; 
stickers; sticker albums; photo collectables; photo 
albums; photographs; framed pictures; labels, 
namely printed paper labels; folders; paper place 
mats, paper table mats, paper napkins; paper 
tablecloths; paper table linens; paper lunch bags; 
markers; pens; pencils; notebooks; calendars; trading 
cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; 
brochures, magazines and newspapers concerning 
sports entertainment; coloring books; children’s 
activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books concerning sports 
entertainments; books featuring pictorial biographies; 
comic books; picture books; book covers; paper book 
markers; memo pads; note pads; scribble pads; date 
books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; pencil cases; rubber stamps; stamp 
pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk 
erasers, blackboard erasers; bumper stickers; 
window decals; lithographs; paper party bags; paper 
party favors; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations; plates of 
paper or cardboards; paper; stationery; indoor 
ornaments of papers; all included in class 16.

תוויות קרטון ונייר; אריזות, דהיינו כרטיסי בועות; נייר לעטיפה 
ואריזה; אלבומי אספנים, דהיינו למדבקות קלפי אספנות; 

מדבקות; אלבומי מדבקות; תמונות אספנות; אלבומי תמונות; 
תמונות; תמונות ממוסגרות; תגיות, דהיינו תגיות נייר מודפסות; 
תיקיות; כיסויי שולחן מנייר, מפיות שולחן מנייר; מטפחות נייר; 
מפות שולחן מנייר; כיסויי שולחן מנייר; שקיות אוכל מנייר; 

מרקרים; עטים; עפרונות; מחברות; לוחות שנה; קלפי החלפה; 
גירים; גלויות; כרטיסי ברכה; תמונות; פוסטרים; דקלקומניה; 
מדבקות קעקוע זמני; חוברות, מגזינים ועיתונים בעניין ספורט 
בידורי; חוברות צביעה; ספרי הפעלות לילדים; תוכניות מזכרת 
בעניין ספורט בידורי; ספרים בעניין ספורט בידורי; ספרים 
המציגים ביוגרפיות בתמונות; ספרי קומיקס; ספרי תמונות; 

עטיפות לספרים; סימניות נייר לספרים; פנקסי תזכורת; פנקסי 
רשימות; פנקסי שרבוט; ספרי תאריכים; ספרי כתובות; ספרי 
לו"ז; מחדדי עפרונות; קלמרי עפרונות; חותמות גומי; פדים 

לחותמות; שלטים מנייר; שלטי נייר מודפסים לדלתות; סרגלים 
לציור; מחקים; מחקי גומי; מחקי גיר; מחקים ללוח; מדבקות 
פגוש; דקלקומניה לחלון; ליתוגרפיות; שקיות מסיבה מנייר; 
סרטי מסיבה מנייר; שבלונות להעתקת שרטוטים על נייר; 

עטיפת מתנה מנייר; קישוטי נייר לעוגה; צלחות מנייר או קרטון; 
נייר; נייר מכתבים; קישוטי נייר ביתיים; הנכללים כולם בסוג 16. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 39329/11/2012



Trade Mark No. 240875 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Optimer Pharmaceuticals, Inc.

Address: 10110 Sorrento Valley Road, Suite C, San 
Diego, 92121, California, U.S.A.

Identification No.: 802211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Consultation, research and development services in 
the field of the production of chemicals for human 
and animal health; all included in class 42.

שירותי ייעוץ, מחקר ופיתוח בתחום הייצור של כימיקלים 
לבריאות האדם ובעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 42.               
                                                                                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 39429/11/2012



Trade Mark No. 240882 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLAN ZACH LTD. שם: גולן צח בע"מ

Address: 1 Shtulim, P.O.B. 35141, Tel Aviv, 67625, Israel כתובת : שתולים 1, ת.ד. 35141, תל אביב, 67625, ישראל

Identification No.: 513515346מספר זיהוי: 513515346

חברה פרטית

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: 6 סוג: 6

Profiles for use construction and manufacturing, as 
well as for architecture; ibcluded in class 6.

פרופילים לשימוש בייצור ובניה ולשימוש ארכיטקטי; הכלולים 
בסוג 6.                                                                         

ט"ו כסלו תשע"ג - 39529/11/2012



DENZAR

Trade Mark No. 240887 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen BYD Daimler New Technology Co. 
Ltd.

Address: Hengping Road, Pingshan, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 802209

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: 12 סוג: 12

Motor vehicles; land vehicles; motors and engines for 
land vehicles; motor cycles; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 12.

כלי רכב מנועיים; כלי רכב יבשתיים; מנועים לכלי רכב יבשתיים; 
אופנועים; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                             

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; model vehicles; 
playing cards; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דגמי כלי רכב; כרטיסי משחק; הנכללים כולם 

בסוג 28.                                                           

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, inspection, servicing, repair and 
cleaning of motor vehicles; all included in class 37.

אחזקה, פיקוח, שירות, תיקון וניקוי של כלי רכב מנועיים; 
הנכללים כולם בסוג 37.                                                   

ט"ו כסלו תשע"ג - 39629/11/2012



אלדו
Trade Mark No. 240890 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations and perfumery; soaps; 
footwear and garment care products, namely, shoe 
polish, aerosol and non-aerosol cleaners and 
protectors for leather, suede and fabric; all included 
in class 3.

תכשירי קוסמטיקה ובישום; סבונים; מוצרי שמירת וטיפוח דברי 
הנעלה והלבשה, דהיינו מבריק נעל, תכשירי ניקוי בצורת 
תרסיס שאינם תרסיס ומוצרי הגנה עבור עור, זמש ואריג; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                     

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses, contact lenses; parts 
and accessories therefor; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, עדשות, עדשות מגע; חלקים 
ואביזרים עבורם; 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 כרונומטריים; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

      

Class: 18 סוג: 18

Travelling bags, portfolios, satchels, tote bags, duffle 
bags, show bags, backpacks, garment bags, 
passport cases, writing cases, handbags, purses, 
coin purses, key cases, briefcase, attache cases, 
computer cases, cell phone cases, wallets, credit 
card cases, umbrellas; all included in class 18.         

תיקי נסיעה, תיקי מסמכים, ילקוטים, תיקי נשיאה, תיקי 
מזוודה, תיקי נעליים, תרמילי גב, תיקי דברי הלבשה, נרתיקי 
מסמכי דרקון, נרתיקי צרכי כתיבה, תיקי יד, חריטים, ארנקי 
מטבעות, נרתיקי מטבע, תיקי מסמכים, תיקי נספחים, תיקי 
מחשב, נרתיקי טלפון סלולארי, ארנקים, נרתיקי כרטיסי 

אשראי, מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, sandals and slippers; footwear 
accessories, namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-
slip shoe grips, thermal insoles; clothing, namely, 
coats, jackets, vests, suspenders, bathing suits, 
scarves, gloves, mitts, hats, belts, ties, hosiery, 
pantyhose, leg warmers, socks; leather and suede 
apparel, namely, coats, jackets, belts, gloves; all 
included in class 25.

דברי הנעלה לגברים, נשים וילדים, דהיינו, נעליים, מגפיים, 
נעליים קלות, נעלי הליכה, נעלי ריצה, נעלי אתלטיקה, סנדלים 
ונעלי בית; אביזרי נעליים, דהיינו רפידות נעל, תותבי נעל, 

התקני אחיזת נעל כנגד החלקה, רפידות חום, דברי הלבשה, 
דהיינו, מעילים, ז'קטים, וסטים, כתפיות, חליפות רחצה, 

צעיפים, כפפות, כסיות, כובעים, חגורות, עניבות, גרביונים, 
פוזמקים, מחממי רגל, גרביים; לבוש מעור וזמש, דהיינו, 

מעילים, ז'קטים, חגורות, כפפות; הנכללים כולם בסוג 25.       
                                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, retail on-line services and 
wholesale sales in the field of sunglasses, fashion 
accessories, bags, footwear, footwear accessories, 
clothing, leather and suede apparel, hair ornaments; 
all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית, שירותי קמעונאות בזמן אמיתי ומכירות 
סיטונאיות בתחום של משקפי שמש, אביזרי אופנה, תיקים, 
דברי הנעלה, אביזרי דברי הנעלה, דברי הלבשה, דברי 

הלבשה מעור וזמש, קישוטי שיער; הנכללים כולם בסוג 35.     
                                              

ט"ו כסלו תשע"ג - 39729/11/2012



 Owners

Name: Aldo Group International AG

Address: Lindenstrasse 8, Baar, CH 6340, Switzerland

Identification No.: 56910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 39829/11/2012



VENUS PROSKIN

Trade Mark No. 240891 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, MA, U.S.A.

Identification No.: 484

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes and  cartridges, all containing 
blades; parts and fittings for all the aforesaid goods.

סכיני גילוח ולהבים, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות ומחסניות, 
כולם מכילים להבים; חלקים ואביזרים הקשורים לכל הטובין 

לעיל                                                                               
  

ט"ו כסלו תשע"ג - 39929/11/2012



Trade Mark No. 240893 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CNPV DONGYING SOLAR POWER CO., LTD

Address: Victory Industry Park, NO.8 Route South, 
NO.19 Route West, Dongying City, Shandong Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802213

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

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

שם: איי. פי. פקטור

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electricity mains (materials for -) [wires, cables]; 
semi-conductors; integrated circuits; glass covered 
with an electrical conductor; connectors [electricity]; 
connections for electric lines; connections, electric; 
inverters [electricity]; junction boxes [electricity]; solar 
batteries; all included in class 09.

כבל ראשי לחשמל (חומרים עבור זה - ) [חוטים, כבלים]; 
מוליכים למחצה; מעגלים משולבים; זכוכית המכוסה במוליך 
חשמלי; מחברים [חשמל]; חיבורים עבור קווי חשמל; חיבורים, 
חשמליים; ממירי מתח [חשמל]; תיבות חיבורים [חשמל]; 

סוללות סולריות; הנכללים כולם בסוג 09.                             
                                                                                    

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 40029/11/2012



HER IMAGE IS EVERYTHING

Trade Mark No. 240894 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive, Irvine, California, 92612, 
U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, including but not limited to: exhibit 
panels, sales aids, brochures, pamphlets provided to 
healthcare providers and their patients for use in 
connection with breast ultrasound diagnostic 
machines, in International Class 16;

דברי דפוס, הכוללים אך אינם מוגבלים ל-לוחות תצוגה, עזרי 
מכירות, חוברות, עלונים המסופקים לספקי שירותי בריאות 
ומטופליהם לשם שימוש בקשר עם מכונות אולטרא סאונד 

מאבחנות עבור השד, הנכללים בסוג 16                               
                                                                              

Class: 44 סוג: 44

Providing a website for use by healthcare providers 
and their patients which provides information in 
connection with breast ultrasound diagnostic 
machines, in International Class 44.

אספקת אתר רשת לשימוש על ידי ספקי שירותי בריאות 
ומטופליהם המספק מידע בקשר למכונות אולטרא סאונד 

מאבחנות עבור השד, הנכללים בסוג 44.                               
                                                                              

ט"ו כסלו תשע"ג - 40129/11/2012



MASTERCARD TRAVEL SERVICES

Trade Mark No. 240895 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mastercard International Incorporated

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 
10577-2509, U.S.A.

Identification No.: 59641

(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: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; tourist information and travel services, 
organisation and management of tours and provision 
of transportation information; booking agency 
services; ticket reservation services; agency services 
for arranging the rental of cars; provision of 
information relating to travel and transport; arranging 
and booking of holidays, excursions and visits; air 
transportation services and air transportation 
ticketing services; arranging airline tickets, cruise 
tickets and train tickets; escorting of travellers and 
their luggage; tourist offices; travel agency services; 
namely, making reservations and bookings for 
transportation; air transportation; tour guide services; 
car rental services; advisory and consultancy relating 
to all the aforesaid; arranging travel and information 
therefor, all provided on-line from a computer 
database or the Internet; computerised reservation 
services for travel; provision of travel; all included in 
class 39.

תובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידורי נסיעות; שירותי 
מידע תיירותי ונסיעות, ארגון וניהול של טיולים ואספקה של 
מידע על תחבורה; שירותי סוכנות רישום הזמנות; שירותי 

הזמנת כרטיסים מראש; שירותי סוכנות להסדרת השכרה של 
מכוניות; אספקת מידע הקשור לנסיעות ותחבורה; הסדרה 

ורישום הזמנות של חופשות, סיורים וביקורים; שירותי תחבורה 
אווירית ושירותי כרטוס לתחבורה אווירית; הסדרת כרטיסי 
טיסה, כרטיסי שיט וכרטיסי רכבת; ליווי של מטיילים והמטען 
שלהם; משרדי תיירות; שירותי סוכנות נסיעות; דהיינו, שריון 
מקומות ורישום הזמנות לתחבורה; תחבורה אווירית; שירותי 
הדרכת תיירים; שירותי השכרת רכבים; ייעוץ וייעץ הקשורים 
לכל המוזכר לעיל; הסדרת נסיעות ומידע על כך, הכל מסופק 
באופן מקוון מבסיס נתונים של מחשב או מהאינטרנט; שירותי 
שיריון מקומות ממוחשבים לנסיעות; אספקת נסיעות; הנכללים 
כולם בסוג 39.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 40229/11/2012



ROGER D'ANOIA

Trade Mark No. 240896 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CASTELLBLANCH, S.A.

Address: AVDA. CASETAS MIR, 2, 08770 - SANT, 
SADURNI D'ANOIA, (BARCELONA), Spain

Identification No.: 802214

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.   
              

ט"ו כסלו תשע"ג - 40329/11/2012



Trade Mark No. 240897 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים צהוב וירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Dolphin Software Ltd. שם: דולפין תוכנה בע"מ

Address: 2 Yodfat Street, Lod, 71291, Israel כתובת : רח' יודפת 2, לוד, 71291, ישראל

Identification No.: 513680876מספר זיהוי: 513680876

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Price comparison of the goods or services of other 
vendors, enabling customers to conveniently view 
and compare the goods or services of those vendors; 
electronic shopping retail services connected with 
food and grocery products; business services relating 
to the analysis of product prices and availability and 
of retailer capabilities; business analysis services; 
market analysis services relating to the sale or 
availability of goods and services; all the above 
services being provided on-line or over the Internet; 
promoting the sale of goods and services by 
arranging advertisements or hyperlinks on web sites; 
provision of space or hyperlinks on web sites for 
advertising goods and services; consultancy, 
information and advisory services relating to all the 
above services; all included in class 35

השוואת מחירים של מוצרים ושירותים של ספקים אחרים, 
המאפשרים לצרכנים לצפות ולהשוות מחירים של מוצרים 

ושירותים של ספקים אחרים; שירותי מסחר אלקטרוני קמעונאי 
בקשר למזון ומוצרי מכלת; שירותים עסקיים בקשר לניתוח 
מחירי מוצרים וזמינותם ושל יכולות קמעונאים; שירותי ניתוח 
עסקי; שירותי ניתוח שוק בקשר למכירה וזמינות של מוצרים 
ושירותים; כל האמורים לעיל ניתנים באופן מקוון או באינטרנט; 
קידום מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות פרסומות או 

היפרלינקים באתרי אינטרנט; מתן מקום או היפרלינקים באתרי 
אינטרנט לצורך פרסום מוצרים ושירותים; שירותי יעוץ ומתן 

מידע בקשר לכל השירותים האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 40429/11/2012



ONCO - SAFE - OS

Trade Mark No. 240899 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Address: Unterach, Austria

Identification No.: 56896

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: 21 סוג: 21

Plastic safety caps for medicine containers ; included 
in class 21

כיסויי בטיחות מפלסטיק עבור מיכלי תרופות; הנכללים בסוג 21
                     

ט"ו כסלו תשע"ג - 40529/11/2012



Trade Mark No. 240907 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Expose Fashion Ltd. שם: אקספוז אופנה בע"מ

Address: רחוב לשם 11, קיסריה, ישראל כתובת : רחוב לשם 11, קיסריה, ישראל

Identification No.: 513729194מספר זיהוי: 513729194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Lavi, Adv.

Address: 2 B.S.R. Tower 1 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: שמואל לביא, עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 2 רחוב בן גוריון 1, בני ברק, 51201, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, swimming suit; all included in class 25.                            .25 ביגוד, בגדי ים; הנכללים כולם בסוג

ט"ו כסלו תשע"ג - 40629/11/2012



YOUTUBE

Trade Mark No. 240911 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ט"ו כסלו תשע"ג - 40729/11/2012



Trade Mark No. 240912 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: J. Kahan Ltd. שם: י. כהן בע"מ

Address: Miluot industry Zone, P.O.B. 2420, Kiryat Yam, 
29000, Israel

כתובת : אזור תעשיה מילואות, ת.ד. 2420, קרית ים, 29000, 
ישראל

Identification No.: 510007701מספר זיהוי: 510007701

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Orly Sechayek Sapir, Adv.

Address: 21 Ben Guryon Ave., P.O.B. 9192, Haifa, 
31091, Israel

שם: אורלי ספיר סחייק, עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 21, ת.ד. 9192, חיפה, 31091, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Law calories sweetener; all included in class 30. ממתיק דיאט; הנכללים כולם בסוג 30.                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 40829/11/2012



Trade Mark No. 240913 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ט"ו כסלו תשע"ג - 40929/11/2012



Trade Mark No. 240914 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 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: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

                                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 41029/11/2012



Trade Mark No. 240916 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLI-EL S.F.A. (1993) LTD. שם: כליאל ש.פ.ע. (1993) בע"מ

Address: 48 Y"A St., Zefat, 13211, Israel כתובת : רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל

Identification No.: 511853038מספר זיהוי: 511853038

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic vending machines; all included in class 7.. מכונות מכירה אוטומטית; הנכללים כולם בסוג 7.                   
  

Class: 11 סוג: 11

Cooling devices; all included in class 11. התקנים לקירור; הנכללים כולם בסוג 11.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 41129/11/2012



compsysbar

Trade Mark No. 240917 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLI-EL S.F.A. (1993) LTD. שם: כליאל ש.פ.ע. (1993) בע"מ

Address: רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל כתובת : רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל

Identification No.: 511853038מספר זיהוי: 511853038

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic vending machines; all included in class 7. מכונות מכירה אוטומטית; הנכללים כולם בסוג 7.                   

Class: 11 סוג: 11

Cooling devices; all included in class 11. התקנים לקירור; הנכללים כולם בסוג 11.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 41229/11/2012



compubar

Trade Mark No. 240918 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLI-EL S.F.A. (1993) LTD. שם: כליאל ש.פ.ע. (1993) בע"מ

Address: רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל כתובת : רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל

Identification No.: 511853038מספר זיהוי: 511853038

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic vending machines; all included in class 7. מכונות מכירה אוטומטית; הנכללים כולם בסוג 7.                   

Class: 11 סוג: 11

Cooling devices; all included in class 11. התקנים לקירור; הנכללים כולם בסוג 11.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 41329/11/2012



Trade Mark No. 240919 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLI-EL S.F.A. (1993) LTD. שם: כליאל ש.פ.ע. (1993) בע"מ

Address: רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל כתובת : רח' י"א 48, צפת, 13211, ישראל

Identification No.: 511853038מספר זיהוי: 511853038

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automatic vending machines; all included in class 7. מכונות מכירה אוטומטית; הנכללים כולם בסוג 7.                   

Class: 11 סוג: 11

Cooling devices; all included in class 11. התקנים לקירור; הנכללים כולם בסוג 11.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 41429/11/2012



EDGE OF GLORY

Trade Mark No. 240920 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 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: 8 סוג: 8

Knife sharpeners; all included in class 8 משחיזי סכינים ; הנכללים כולם בסוג 8             

ט"ו כסלו תשע"ג - 41529/11/2012



SYNCHRONY VU

Trade Mark No. 240921 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Visiogen, Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 
California  92705-4933, U.S.A.

Identification No.: 801587

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ocular implants and surgical handpieces for inserting 
intraocular lenses. 

שתלים לעיניים ומכשירי ניתוח ידניים להחדרת עדשות תוך 
עיניות.                             

ט"ו כסלו תשע"ג - 41629/11/2012



SEBOCALM

סבוקלם
Trade Mark No. 240922 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TETRA PHARM LTD. שם: טטרה פארם בע"מ

Address: Azrieli Towers 3, 132 Derech Menachem Begin, 
Tel Aviv, 67023, Israel

כתובת : מגדלי עזריאלי 3, דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו, 
67023, ישראל

Identification No.: 512519356מספר זיהוי: 512519356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar Eliezri, Intellectual Property

Address: 6 Meitav St., Neta House, Bldg. A, Tel Aviv, 
66789805, Israel

שם: זהר אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : רח' מיטב 6, בית נטע, בנין A, תל אביב, 6789805, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, after shave lotions, antiperspirants, 
creams (cosmetic), deodorants for personal use, 
shampoos, sunscreen preparations, astringents for 
cosmetic purposes, lotions for cosmetic purposes, 
cosmetic preparations for skin care; all included in 
class 3.

קוסמטיקה, תחליבים לאחר גילוח, תכשירים נגד הזעה, קרמים 
(קוסמטיקה), דאודורנט לשימוש אישי, שמפו, תכשירי סינון 
קרינה, חומרים פעילי שטח למטרות קוסמטיות, תחליבים 

למטרות קוסמטיות, תכשירי קוסמטיקה לטיפוח העור; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

      

ט"ו כסלו תשע"ג - 41729/11/2012



VENUS MOISTURERICH

Trade Mark No. 240923 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, MA, U.S.A.

Identification No.: 484

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes and  cartridges, all containing 
blades; parts and fittings for all the aforesaid goods.

סכיני גילוח ולהבים, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות ומחסניות, 
כולם מכילים להבים; חלקים ואביזרים הקשורים לכל הטובין 

לעיל                                                                               
  

ט"ו כסלו תשע"ג - 41829/11/2012



SEBOCALM TRIPLE

סבוקלם טריפל
Trade Mark No. 240925 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TETRA PHARM LTD. שם: טטרה פארם בע"מ

Address:  ,מגדלי עזריאלי 3, דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו
67023, ישראל

כתובת : מגדלי עזריאלי 3, דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו, 
67023, ישראל

Identification No.: 512519356מספר זיהוי: 512519356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar Eliezri, Intellectual Property

Address: 6 Meitav St., Neta House, Bldg. A, Tel Aviv, 
66789805, Israel

שם: זהר אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : רח' מיטב 6, בית נטע, בנין A, תל אביב, 6789805, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, after shave lotions, antiperspirants, 
creams (cosmetic), deodorants for personal use, 
shampoos, sunscreen preparations, astringents for 
cosmetic purposes, lotions for cosmetic purposes, 
cosmetic preparations for skin care; all included in 
class 3.

קוסמטיקה, תחליבים לאחר גילוח, תכשירים נגד הזעה, קרמים 
(קוסמטיקה), דאודורנט לשימוש אישי, שמפו, תכשירי סינון 
קרינה, חומרים פעילי שטח למטרות קוסמטיות, תחליבים 

למטרות קוסמטיות, תכשירי קוסמטיקה לטיפוח העור; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

      

ט"ו כסלו תשע"ג - 41929/11/2012



CHASE

Trade Mark No. 240929 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chase Distillery Limited

Address: Laddin Farm, Little Marcle, Ledbury, 
Herefordshire HR8 2LB, United Kingdom

Identification No.: 73566

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: 33 סוג: 33

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 42029/11/2012



RUGGEDAPE

Trade Mark No. 240930 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer chassis; open frame 
chassis for enclosed electrical modules; enclosed 
electrical modules; power modules; line modules; 
switch modules; control modules; electrical module 
casings; computer software; computer software for 
visualizing a computer network; computer software 
for discovering devices connected to a computer 
network; communication routers, switches, gateways, 
computers and modems; fiber optic cables, 
connectors and filters; fiber optical networks 
comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, 
communication routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; computer 
network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches 
having mixed fiber optical and electrical media ports; 
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, 
switches, fiber-to-electrical media converters, serial 
to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer 
network routers, switches and serial to Ethernet 
servers having mixed fiber optic to electrical media 
ports, and components therefor; computer network 
hubs, switches and routers having optical ports and 
components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device 
servers having mixed fiber optic and copper ports; 
video encoders; fiber optic to cable converters; fiber 
optical to electrical media converters; serial to 
Ethernet gateways; serial device servers; all included 
in class 09.

חומרת מחשב; שלדת מחשב; מסגרת שלדה פתוחה עבור 
מודולים חשמליים סגורים; מודולים חשמליים סגורים; מודולי 
כוח; מודולי קווים; מודולי מתג; מודולי בקרה; מארזי מודולים 
חשמליים; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לדימוי רשת מחשבים; 
תוכנת מחשב לגילוי מכשירים המחוברים לרשת מחשבים; נתבי 
תקשורת, מתגים,  מחשבים המחברים בין רשתות , מחשבים 
ומודמים; כבלי סיבים אופטיים, מחברים ופילטרים; רשתות 
סיבים אופטיים המורכבות ממוקדים, מתגים וממירי סיבים 

למדיה חשמלית, מוקדי תקשורת, נתבי ומתגי תקשורת בעלי 
יציאות מדיה משולבות של חשמל וסיבים אופטיים; מוקדי 

רשתות מחשב, מתגים ונתבים בעלי יציאות סיבים אופטיים; 
מוקדי מחשב, נתבים ומתגים בעלי יציאות מדיה משולבות של 
חשמל וסיבים אופטיים; רשתות אתרנט בעלות סיבים אופטיים 

המורכבות ממוקדים, מתגים, ממירי סיבים למדיה 
חשמלית,מעביר מידע סיבי לשרתי אתרנט, מוקדי תקשורת, 

נתבי תקשורת, מוקדי מחשבים, נתבי רשתות מחשבים, מתגים 
ומעביר מידע לשרתי אתרנט בעלי יציאות מדיה משולבות של 
חשמל וסיבים אופטיים, ורכיבים עבורם; מוקדי רשתות מחשב, 
מתגים ונתבים בעלי יציאות אופטיות ורכיבים עבורם; מוקדי 
מחשב, נתבים, מתגים, מעביר מידע סיבי לשרתי אתרנט 
ומכשיר מעביר מידע סיבי לשרתים עם יציאות משולבות של 

סיבים אופטיים ונחושת; מקודדי וידאו; ממירים מסיבים אופטיים 
לכבלים; ממירים מסיבים אופטיים למדיה חשמלית; מעביר 
מידע סיבי למחשבים המחברים בין רשתות אתרנט; מכשיר 

מעביר מידע סיבי לשרתים; הנכללים כולם בסוג 09.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט"ו כסלו תשע"ג - 42129/11/2012



Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, 
fiber optic cables, connectors and filters, fiber optical 
networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication 
equipment; computerized on-line retail store services 
in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; online retail 
store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, 
connectors and filters, fiber optical networks, fiber 
optical Ethernet networks; retail store services 
featuring fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer 
software and communication equipment; exhibition of 
fiber optical networks, computer hardware, computer 
software and communications equipment for retail 
purpose on communication media; providing on-line 
business information featuring fiber optical networks, 
computer hardware, computer software and 
communications equipment; sales promotion 
featuring fiber optical networks, computer hardware, 
computer software and communications; all included 
in class 35.

שירותי קמעונות מקוונים הכוללים רשתות סיבים אופטיים, 
נתבים, מתגים, מחשבים המחברים בין רשתות, מודמים, כבלי 
סיבים אופטיים, מחברים ופילטרים, רשתות סיבים אופטיים, 
רשתות אתרנט בעלות סיבים אופטיים, חומרת מחשב, תוכנת 
מחשב וציוד תקשורת; שירותי קמעונאות ממוחשבים מקוונים 
בתחום רשתות סיביים אופטיים, נתבים, מתגים, מחשבים 

המחברים בין רשתות, מודמים, כבלי סיבים אופטיים, מחברים 
ופילטרים, רשתות סיבים אופטיים, רשתות אתרנט בעלות 

סיבים אופטיים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב וציוד תקשורת; 
חנות קמעונאות מקוונת הכוללת נתבי תקשורת, מתגים, 

מחשבים המחברים בין רשתות, מחשבים, מודמים, כבלי סיבים 
אופטיים, מחברים ופילטרים, רשתות סיביים אופטייים, רשתות 
אתרנט בעלות סיבים אופטיים; שירותי קמעונאות הכוללים 

רשתות סיבים אופטיים, נתבים, מתגים, מחשבים המחברים בין 
רשתות, מודמים, כבלי סיבים אופטיים, מחברים ופילטרים, 

רשתות סיבים אופטיים, רשתות אתרנט בעלות סיבים אופטיים, 
חומרת מחשב, תוכנת מחשב וציוד תקשורת; תצוגה של 

רשתות סיבים אופטיים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב וציוד 
תקשורת למטרות קמעונאות על מדיה תקשורתית; אספקת 

מידע עסקי מקוון הכולל רשתות סיבים אופטיים, חומרת מחשב, 
תוכנת מחשב וציוד תקשורת; קידום מכירות הכולל רשתות 
סיבים אופטיים, חומרת מחשב, תוכנת מחשב ותקשורת; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

monitoring of network systems; diagnostic services 
for network system; computer network design for 
others; computer network consulting services; 
computer networking management; communication 
network consulting services; communication network 
management; monitoring of computer network 
systems for system failure or decrease in 
performance; monitoring of the performance and 
physical structure of a computer network; monitoring 
of computer network systems for security purposes; 
all included in class 42.

בקרת מערכות רשת תקשורת; שירותי אבחון למערכת רשת 
תקשורת; תכנון רשת מחשב עבור אחרים; שירותיי ייעוץ בנושא 
רשת מחשבים; ניהול רשת מחשבים; שירותי ייעוץ בנושא רשת 
תקשורת; ניהול רשת תקשורת; בקרת מערכות רשת מחשבים 

נגד כשל מערכתי או ירידה בתפקוד; בקרה של התפקוד 
והמבנה הפיזי של רשת מחשבים; בקרה של מערכות רשת 

מחשבים למטרות ביטחון; 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)

Canada, 31/08/2011, No. 1541793 קנדה, 31/08/2011, מספר 1541793

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 42229/11/2012



 Owners

Name: RUGGEDCOM INC.

Address: 300 Applewood Crescent Unit 1, Concord, L4K 
5C7, Ontario, Canada

Identification No.: 802216

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 42329/11/2012



GROOVIO

Trade Mark No. 240931 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1124311 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: NUVO GROUP LTD שם: נובו גרופ בע"מ

Address: 49 Yigael Yadin, Modi'in, 71720, Israel כתובת : יגאל ידין 49, מודיעין, 71720, ישראל

Identification No.: 513849000מספר זיהוי: 513849000

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound system for placement in toys for babies and 
children comprising of audio controller, speakers and 
a music player, for transmitting music and sounds; an 
interactive system comprising of sensors, actuators 
and central control unit for the purpose of providing 
controlled stimulation to babies and children; 
recording and processing unit for recording inputs 
and for processing the input; reproduction unit for 
controlled reproduction of events sensed by the 
system; music player; all included in class 09.

מערכת הגברה למיקום בצעצועים לתינוקות וילדים הכוללת 
בקרי אודיו, רמקולים ונגן מוזיקה, לשידור מוזיקה וצלילים; 
מערכת אינטראקטיבית הכוללת חיישנים, מפעילים ויחידת 

בקרה מרכזית למטרת אספקת גירוי מבוקר לתינוקות וילדים; 
יחידת הקלטה ועיבוד להקלטת קלטים ועיבוד הקלט; יחידת 
שעתוק לשעתוק מבוקר של אירועים שנקלטו על ידי המערכת; 
נגן מוזיקה; הנכללים כולם בסוג 09.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 28 סוג: 28

Musical toys for babies and children; electronic 
learning toys for babies and children; toys for babies 
and children which play music and sounds designed 
to be attached to car seats, strollers, cribs and high 
chairs; sound producing dolls for babies and children; 
dolls containing speakers and audio transmitters for 
purposes of transmitting music and sound; 
educational dolls for children; all included in class 28.

צעצועים מוזיקליים לתינוקות וילדים; צעצועי למידה אלקטרוניים 
לתינוקות וילדים; צעצועים לתינוקות וילדים שמנגנים מוזיקה 
וצלילים המתוכננים להיצמד למושבי מכונית, עגלות, עריסות 
וכסאות גבוהים; בובות מפיקות צליל עבור תינוקות וילדים; 
בובות המכילות רמקולים ומשדרי קול למטרות שידור מוזיקה 
וצלילים; בובות חינוכיות לילדים; הנכללים כולם בסוג 28.         
                                                                                    
                                                                                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 42429/11/2012



Trade Mark No. 240942 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mandalay Real Estate Limited

Address: CP2474, Promenade Noire 1, CH-2001 
Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 73543

(Switzerland CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Jeans, t-shirts, shirts, dresses, shorts and trousers, 
swimwear, knitwear in the nature of jumpers, 
cardigans, dresses, scarves, hats and gloves and 
accessories, namely, belts and hats.

ט"ו כסלו תשע"ג - 42529/11/2012



Trade Mark No. 240949 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HOCHART François

Address: 1466 rue de Calonne, F-62350 Robecq, France

Identification No.: 73588

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles; furniture especially made for 
medical purposes, cutlery [surgical], orthopedic 
footwear.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; slippers; beach, 
ski or sports footwear.

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

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

France, 16/12/2010, No. 10/3 790 904 צרפת, 16/12/2010, מספר 904 790 10/3

Class: 10 סוג: 10

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 42629/11/2012



Trade Mark No. 240950 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APPLE Inc.

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

Identification No.: 72532

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for the 
transmission and sharing of data and information; file 
sharing software.

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

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

Jamaica, 24/01/2011, No. 57316 ג'מאייקה, 24/01/2011, מספר 57316

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 42729/11/2012



Trade Mark No. 240951 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089954 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 including brake 
rotors.

ט"ו כסלו תשע"ג - 42829/11/2012



Trade Mark No. 240952 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089955 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 vehicles 
including brake pads.

ט"ו כסלו תשע"ג - 42929/11/2012



Trade Mark No. 240953 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089960 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VISION QUEST INDUSTRIES INCORPORATED

Address: 18011 Mitchell South, Irvine CA 92614, U.S.A.

Identification No.: 73589

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Electrical joint stimulators and electrodes for 
treatment of arthritis and muscular-skeletal disorders.

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

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

U.S.A., 02/02/2011, No. 85232438 ארה"ב, 02/02/2011, מספר 85232438

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 43029/11/2012



Trade Mark No. 240957 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090002 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Carwood Motor Units Ltd.

Address: Herald Way,,Binely,,Coventry, West Midlands 
CV3 2RQ, United Kingdom

Identification No.: 73592

(United Kingdom, England & Wales Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Engines; generators; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; parts and fittings included in this 
class, for vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles; engines for land vehicles; parts and 
fittings for all 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, 02/03/2011, No. 2573903 ממלכה מאוחדת, 02/03/2011, מספר 2573903

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

ט"ו כסלו תשע"ג - 43129/11/2012



Trade Mark No. 240967 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zoom Care, P.C.

Address: 19075 NW Tanasbourne Drive,Suite 200, 
Hillsboro OR 97124, U.S.A.

Identification No.: 73598

(Oregon, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and health care services, namely, medical 
clinic services, walk-in medical clinic services, non-
emergency medical diagnostics, treatment, health 
maintenance, health care information and consulting 
services, medical testing services, preventive health 
care and follow up services, medical and 
pharmaceutical consultation services, physiotherapy 
services, mental health care services, diagnosis and 
treatment of disease, providing health care 
information via telephone and the Internet, home 
health care services, mobile health care centers, and 
providing health care information and consultant 
services in connection with aforesaid services.

ט"ו כסלו תשע"ג - 43229/11/2012



Trade Mark No. 240970 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090187 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur 
Seine, France

Identification No.: 73601

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, cosmetics, essential oils.

ט"ו כסלו תשע"ג - 43329/11/2012



Trade Mark No. 240972 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090196 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: bfinance International Ltd.

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

Identification No.: 72405

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

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

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

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

United Kingdom, 08/02/2011, No. 257 1527 ממלכה מאוחדת, 08/02/2011, מספר 1527 257

Class: 36 סוג: 36

ט"ו כסלו תשע"ג - 43429/11/2012



Trade Mark No. 240973 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA

Address: Rue André-de-Garrini 2, CH-1217 Meyrin, 
Switzerland

Identification No.: 73602

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, 30/06/2011, No. 617076 שוויץ, 30/06/2011, מספר 617076

Class: 14 סוג: 14

ט"ו כסלו תשע"ג - 43529/11/2012



Trade Mark No. 240974 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090239 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe 
proizvodstvenno-torgovoe predpriatie "KARAVAN" 
korporatsii "Kamberli Marketing Korp."

Address: komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia,,Zaslavl, 223034 
Minskaia obl., Belarus

Identification No.: 71864

(Bélarus Entreprise étrangère unitaire privée de 
production et de commerce)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea.

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

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

Belarus, 10/03/2011, No. 20110939 רוסיה הלבנה, 10/03/2011, מספר 20110939

Class: 30 סוג: 30

ט"ו כסלו תשע"ג - 43629/11/2012



Trade Mark No. 240975 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090259 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Andina Rosalya Brown

Address: Warwick House, Church Street, Ticehurst, East 
Sussex TN5 7AA, United Kingdom

Identification No.: 73603

Name: Luis Nicholas Brown

Address: Warwick House, Church Street, Ticehurst, East 
Sussex TN5 7AA, United Kingdom

Identification No.: 73604

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Waterproofing compositions; chemical compositions 
for waterproofing; preparations for waterproofing 
leather, fabrics, clothing, down, feathers, fibrous filler 
materials; aqueous emulsions of waxes and/or 
polymers; chemical products for use in waterproofing 
fabrics and clothing.

Class: 3 סוג: 3

Washing, cleaning and polishing compositions; 
preparations for cleaning and washing clothing and 
waterproofed fabrics; preparations for cleaning and 
polishing leather and furniture, preparations for 
cleaning water proofed or water-repellent fabrics and 
clothing; preparations for cleaning fabrics and 
clothing prior to water proofing; liquid soap 
preparations, liquid cleaning preparations for fabrics 
and clothing.

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

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

European Community Trade Mark, 14/03/2011, No. 
009807661

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/03/2011, מספר 
009807661

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ט"ו כסלו תשע"ג - 43729/11/2012



Trade Mark No. 240977 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090265 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMI Musical Instruments GmbH

Address: Am Neufeld 8, 81829 München, Germany

Identification No.: 73605

(GERMANY Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments of all kinds, in particular pianos 
and keyboards, accordions, harmonicas, violins, 
violas, cellos, double basses, woodwind instruments, 
brass musical instruments, guitars, including acoustic 
guitars, electric guitars; bass guitars, classic guitars 
and western guitars; bows for violins; bows for violas; 
bows for cellos; bows for double basses; components 
and accessories for guitars, included in this class; 
components and accessories for violins, included in 
this class.

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

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

European Community Trade Mark, 31/03/2011, No. 
009856543

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/03/2011, מספר 
009856543

Class: 15 סוג: 15

ט"ו כסלו תשע"ג - 43829/11/2012



Trade Mark No. 240979 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090280 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; sports shirts; sweat pants; sweat shirts.

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

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

U.S.A., 29/07/2011, No. 85384217 ארה"ב, 29/07/2011, מספר 85384217

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; sports shirts; sweat pants; sweat shirts

ט"ו כסלו תשע"ג - 43929/11/2012



Trade Mark No. 240980 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Andina Rosalya Brown

Address: Warwick House, Church Street, Ticehurst, East 
Sussex TN5 7AA, United Kingdom

Identification No.: 73603

Name: Luis Nicholas Brown

Address: Warwick House, Church Street, Ticehurst, East 
Sussex TN5 7AA, United Kingdom

Identification No.: 73604

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Waterproofing compositions; chemical compositions 
for waterproofing; preparations for waterproofing 
leather, fabrics, clothing, down, feathers, fibrous filler 
materials; aqueous emulsions of waxes and/or 
polymers; chemical products for use in waterproofing 
fabrics and clothing.

Class: 3 סוג: 3

Washing, cleaning and polishing compositions; 
preparations for cleaning and washing clothing and 
waterproofed fabrics; preparations for cleaning and 
polishing leather and furniture, preparations for 
cleaning water proofed or water-repellent fabrics and 
clothing; preparations for cleaning fabrics and 
clothing prior to water proofing; liquid soap 
preparations, liquid cleaning preparations for fabrics 
and clothing.

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

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

European Community Trade Mark, 07/03/2011, No. 
009789793

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/03/2011, מספר 
009789793

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ט"ו כסלו תשע"ג - 44029/11/2012



Trade Mark No. 240985 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090353 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BALANCED BODY INC.

Address: 8220 Ferguson Avenue, Sacramento CA 95828, 
U.S.A.

Identification No.: 73609

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, floor supported 
platforms having movable portion intended to 
exercise and/or treat all muscles of the body.

ט"ו כסלו תשע"ג - 44129/11/2012



Trade Mark No. 240986 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090354 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: BALANCED BODY INC.

Address: 8220 Ferguson Avenue, Sacramento CA 95828, 
U.S.A.

Identification No.: 73609

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Physical therapy equipment, namely, floor supported 
platforms having movable portion intended to 
exercise and/or treat all muscles of the body.

ט"ו כסלו תשע"ג - 44229/11/2012



Trade Mark No. 240989 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dymatize Enterprises, LLC

Address: 13737 North Stemmons Freeway, Farmers 
Branch TX 75234, U.S.A.

Identification No.: 73611

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements.

ט"ו כסלו תשע"ג - 44329/11/2012



Trade Mark No. 240991 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anna Sui Corp.

Address: 250 West 39th Street, New York, NY 10018, 
U.S.A.

Identification No.: 73612

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; frames for eyeglasses and sunglasses; 
boxes, cases and holders for eyeglasses and 
sunglasses; eyeglass chains and cords; non-
prescription magnifying eyeglasses.

Class: 21 סוג: 21

Eyeglass cleaning cloths sold as a unit.

ט"ו כסלו תשע"ג - 44429/11/2012



Trade Mark No. 240997 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090548 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd.

Address: No. 8 Xinzhou Road,,Economic Development 
Zone,,Jin, 214500 Jiangsu Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 73617

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Agitators; road rollers; bulldozers; excavators; 
diggers (machines); earth moving machines; dozer 
shovels; dynamos; driving motors other than for land 
vehicles; fans for motors and engines; motors for 
boats; automobile motor mufflers; vacuum pumps 
(machines); elevators (lifts); hoists; elevating 
apparatus; alternators.

Class: 12 סוג: 12

Fork lift trucks; vehicle chassis; driving motors for 
land vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
automobile wheels; electric vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; vans with the battery; 
hydraulic circuits for vehicles.

ט"ו כסלו תשע"ג - 44529/11/2012



Trade Mark No. 241001 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090575 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו כסלו תשע"ג - 44629/11/2012



Class: 9 סוג: 9

Dry cells and batteries; mobile telephone batteries; 
electric batteries; battery cases; audio cables; video 
cables; audio jacks; video jacks; speaker cables; 
speaker wires; usb cables; HDMI (high definition 
multimedia interface) cables; HDMI (high definition 
multimedia interface) connectors; accessories for 
MP3 (mpeg audio layer-3) players, PMP(portable 
multimedia players), mobile telephones, smart mobile 
phones, hand-held electronic dictionaries, tablet pcs 
and electronic book readers, namely, cases, 
pouches, holsters, cradles, fitted plastic films known 
as skins for covering and providing a scratch proof 
barrier or protection, hand free devices, headsets, 
stylus pens and straps; headphones; earphones; 
audio speakers; computer mouses; computer mouse 
pads; flash memory, namely, flash memory stick and 
card; electronic memory card readers; wrist rests for 
use with computers; computer peripheral devices; 
computer keyboards; computer cursor control 
devices, namely, trackballs; cd players; DVD players; 
mpeg audio layer-3 (mp3) players; DMB (digital 
media broadcasting) players; video reproduction 
apparatus; video recording apparatus; sound 
recording apparatus; sound reproduction apparatus; 
sound amplifiers; radios; receivers for radio and 
television broadcasting; receivers for satellites; PMP 
(portable multimedia players); mobile telephones; 
portable communication apparatus, namely, portable 
telephone, smart mobile phones; PDA (personal 
digital assistants); computers; electronic book, 
downloadable; hand-held electronic dictionaries; 
portable terminals for internet connection, designed 
to provide wireless internet; navigation apparatus for 
vehicle [on-board computer]; computer software for 
reproduction digital audio and video file; application 
software for terminals for use with multimedia player, 
entertainment and communication devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data, audio, image and video file; 
wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; apparatus for wireless 
transmission of acoustic information; transmitters and 
receivers using bluetooth technology, wireless 
technology standard for exchanging data over short 
distances; headsets using bluetooth technology; 
earphones using bluetooth technology; speakers 
using bluetooth technology; telecommunication 
machines and apparatus using Wi-Fi technology; 
modems using Wi-Fi technology; adaptors using Wi-
Fi technology.

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

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

Republic of Korea, 15/06/2011, No. 4020110032473 דרום קוריאה, 15/06/2011, מספר 4020110032473

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 44729/11/2012



 Owners

Name: COWON Systems, Inc.

Address: COWON Tower,,689-3, Yeoksam-
dong,,Gangnam-gu, Seoul 135-080, Republic of Korea

Identification No.: 73619

(REPUBLIC OF KOREA CORPORATION)

ט"ו כסלו תשע"ג - 44829/11/2012



Trade Mark No. 241006 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Princess Grace Foundation-USA

Address: 150 East 58th Street,,25th Floor, New York NY 
10155, U.S.A.

Identification No.: 73624

(Pennsylvania, United States Non-profit Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, rings, bracelets, earrings, necklaces, and 
brooches; watches; chronometers; clocks; watch 
straps; watch bracelets.

Class: 16 סוג: 16

Pens; fountain pens; ballpoint pens; pencils; 
mechanical pencils; pouches for writing instruments; 
cases and boxes for writing instruments; pen ink 
refills.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/03/2011, No. 85272619 ארה"ב, 21/03/2011, מספר 85272619

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

ט"ו כסלו תשע"ג - 44929/11/2012



Trade Mark No. 241007 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangdong DP Lighting Electronic 
Technology Co, Ltd

Address: No. 12, Keyuan Road, Private Science Park, 
Baiyun District, Guangzhou, People's Republic of China

Identification No.: 73625

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Searchlights; miners' lamps; lamps; electric lamps; 
projector lamps; water heaters; safety lamps; pocket 
torches, electric; kettles, electric.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45029/11/2012



Trade Mark No. 241014 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090686 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO BEST SOLAR ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Dashixiang Village,,Mazhu Town,,Yuyao City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 73629

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solar batteries; battery boxes; grids for batteries; 
transmitters of electronic signals; computers; 
galvanic cells; plates for batteries; signal lanterns; 
radar apparatus; pocket calculators.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45129/11/2012



Trade Mark No. 241016 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090704 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, headrest for vehicle seats, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles, other 
than engine parts, transmissions for land vehicles, 
caps for vehicle gas tanks, windshields, pickup 
trucks, light trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods 
for vehicle engines, bodyworks, crankcases for land 
vehicle components (other than for motors), safety 
belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving 
chains for land vehicles, transmission chains for land 
vehicles, hydraulic circuits for vehicles, torque 
converters for land vehicles, reduction gears for land 
vehicles, direction signals for vehicles, electric 
motors for land vehicles, electric vehicles, clutches 
for land vehicles, children's safety seats for vehicles, 
gearing for land vehicles, hub caps, casings for 
pneumatic tires (tyres), balance weights for vehicle 
wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake 
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake 
segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for 
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land 
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, 
rims for vehicle wheels, motors and engines for land 
vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for 
vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air 
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski 
carriers for cars, propulsion mechanisms for land 
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, 
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle 
wheels, freewheels for land vehicles, security 
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports 
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
dazzle devices for vehicles, upholstery for vehicles, 
vehicle interiors, tires for vehicle wheels, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for 
locomotion by land; cars, cars powered by a 
combination of thermic and electrical energy; cycles, 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles.

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 45229/11/2012



 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France

Identification No.: 73074

(France Société par actions simplifiée)

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

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

France, 07/03/2011, No. 11 3 812 069 צרפת, 07/03/2011, מספר 069 812 3 11

Class: 12 סוג: 12

ט"ו כסלו תשע"ג - 45329/11/2012



Trade Mark No. 241023 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0705136 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TECDOC Informations System GmbH

Address: Arnijkaweg 3, 51109 Köln, Germany

Identification No.: 73634

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data carriers of all kinds, including computer 
software.

Class: 35 סוג: 35

Compilation and systemization of information into 
computer and Internet databases; providing 
computer and Internet databases; commercial 
information agencies, business investigations, 
business inquiries, business information, business 
research, business management and organization 
consultancy, arranging and conducting of 
transactions in trade and business for others, 
arranging of contracts concerning the purchase and 
sale of goods.

Class: 42 סוג: 42

Leasing access time to a computer database, 
computer programming, computer software design, 
updating of computer software, consultancy in the 
field of computer hardware and software, rental of 
computer software, recovery of computer data, 
maintenance of computer software, computer system 
analysis.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45429/11/2012



Trade Mark No. 241024 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0725673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Monier Roofing GmbH

Address: Frankfurter Landstr. 2-4, 61440 Oberursel, 
Germany

Identification No.: 73635

(Germany Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building materials of metal for roof covering.

Class: 17 סוג: 17

Films and slabs of plastics for roof sealing.

Class: 19 סוג: 19

Building materials not of metal for roof covering.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45529/11/2012



Trade Mark No. 241026 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0904493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EZINC METAL SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Organize Sanayi Bolgesi 11.,,Cad. No: 12, TR-
38070 Kayseri, Turkey

Identification No.: 73637

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating and steam generating, namely 
stoves, part of heating installations, boilers for central 
heating and natural gas installations (boilers), steam 
boilers, exchangers, burners, equipment for heating 
systems, water heaters used also as heating system, 
water heaters, thermosiphon, namely refers to a 
method of passive heat exchange based on natural 
convection which circulates liquid in a vertical closed-
loop circuit without requiring a conventional pump, 
radiators, heat pumps, electrical water boilers used 
for parts of installation, solar energy collectors and 
apparatus, water heating unit with solar energy and 
parts thereof, water heaters used for parts of 
installation with electrical, solid, household, gas fuels, 
combination boiler, boilers and central heating 
boilers, bathroom heaters.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45629/11/2012



Trade Mark No. 241027 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0942613 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: I.T.C.G. International Tea Company (Germany) 
GmbH

Address: Oststr. 84, 40210 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 73638

(Federal State: North Rhine-Westphalia/State: Germany 
Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery; honey, treacle.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45729/11/2012



Trade Mark No. 241032 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0964870 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
115184 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73560

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

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: 30 סוג: 30

Peanut confectionery; waffles; cocoa; cocoa 
beverages with milk; cocoa products; caramels 
(candy); confectionery; confectionery for decorating 
Christmas trees; pastries; sweetmeats (candy); 
peppermint sweets; liquorice (confectionery); almond 
confectionery; cocoa-based beverages; chocolate-
based beverages; chocolate beverages with milk; 
fondants (confectionery); pralines; chewing gum, not 
for medical purposes; tarts; edible decorations for 
cakes; chocolate; halvah.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45829/11/2012



Trade Mark No. 241033 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0972933 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data carriers of all kinds recorded with computer 
software.

Class: 35 סוג: 35

Compilation and systemization of information into 
computer and Internet databases; providing business 
information from computer and Internet databases; 
commercial information agencies, business 
investigations, business inquiries, business 
information, business research, business 
management and organization consultancy, 
arranging and conducting of transactions in trade and 
business for others, arranging of contracts 
concerning the purchase and sale of goods.

Class: 38 סוג: 38

Rental of access time to computer databases.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming, computer software design, 
updating of computer software, consultancy in the 
field of computer hardware and software, rental of 
computer software, recovery of computer data, 
maintenance of computer software, computer 
systems analysis.

ט"ו כסלו תשע"ג - 45929/11/2012



 Owners

Name: TECDOC Informations System GmbH

Address: Arnikaweg 3, 51109 Köln, Germany

Identification No.: 73639

(Germany limited liability company)

ט"ו כסלו תשע"ג - 46029/11/2012



Trade Mark No. 241034 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1001296 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHEMINOVA A/S

Address: Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark

Identification No.: 73640

(Denmark PLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, including insecticides, herbicides and 
fungicides.

ט"ו כסלו תשע"ג - 46129/11/2012



Trade Mark No. 241035 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1054155 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALBAYRAK BRANDA TENTE SANAYI VE 
TICARET LIMITED ŞIRKETI

Address: Istanbul Manifaturacilar Çarsisi 1.Blok No:1407, 
Unkapani-ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73641

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, strings, rope ladders, hammocks, fishing 
nets; tents, awnings, tarpaulins, sails, vehicle covers; 
sacks, packing sacks of textile; upholstery filling 
materials of neither rubber nor synthetic materials, 
such as hair and feathers; wool; cotton, seaweed; 
artificial fibers for textile use, textile fibers, glass 
fibers for textile use.

ט"ו כסלו תשע"ג - 46229/11/2012



Trade Mark No. 241041 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083905 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zynga Inc.

Address: 699 Eight Street, San Francisco CA 94103, 
U.S.A.

Identification No.: 73565

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organization and management of customer reward 
and incentive programs which allow participants to 
earn virtual and real world gifts; arranging and 
conducting incentive and reward programs to 
promote social games, virtual worlds, social 
networking services, video games, online games and 
computer software.

Class: 41 סוג: 41

Providing online computer and electronic games, 
enhancements within online computer and electronic 
games, and game applications within online 
computer and electronic games; provision of 
entertainment reviews relating to computer games; 
provision of information relating to computer games; 
entertainment services provided via virtual 
environments in which users can interact through 
social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 46329/11/2012



SHAPO

שאפו
Trade Mark No. 241050 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shaniv Paper Industries, Ltd. שם: שניב תעשיות נייר בע"מ

Address: 7 Batzalel st, Ofakim, Israel כתובת : רח' בצלאל 7, א"ת, אופקים, ישראל

Identification No.: 520041732מספר זיהוי: 520041732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; silver paper; 
printed matter; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; נייר כסף; דברי דפוס; חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); הנכללים כולם בסוג 16.         
                                                                                  

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers 
including disposable utensils; sponges; articles for 
cleaningpurposes; steelwool; cleaning rags; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח, לרבות כלים חד פעמיים; ספוגים; 
פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה; מטליות ניקוי ; הנכללים כולם 
בסוג 21.                                                                         

                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 46429/11/2012



Trade Mark No. 241051 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shaniv Paper Industries, Ltd. שם: שניב תעשיות נייר בע"מ

Address: רח' בצלאל 7, א"ת, אופקים, ישראל כתובת : רח' בצלאל 7, א"ת, אופקים, ישראל

Identification No.: 520041732מספר זיהוי: 520041732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; silver paper; 
printed matter; plastic materials for packaging (not 
included in other calsses); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; נייר כסף; דברי דפוס; חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); הנכללים כולם בסוג 16.         
                                                                                  

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers 
including disposable utensils; sponges; articles for 
cleaning purposes; steelwool; cleaning rags; all 
included in class 21.

כלים ומכלים לבית ולמטבח, לרבות כלים חד פעמיים; ספוגים; 
פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה; מטליות ניקוי ; הנכללים כולם 
בסוג 21.                                                                         

                    

ט"ו כסלו תשע"ג - 46529/11/2012



Trade Mark No. 241062 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Worldwide Franchise Systems, Inc.

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

Identification No.: 64284

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, real estate brokerage, 
real estate acqisition, real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for qwnership of 
real estate, condominiums, apartments; real estate 
investments; real estate managment, real estate time 
sharing and leasing of real estate and real property, 
including condominiums and apartments; all included 
in class 36.

שירותי נכסי מקרקעין, דהיינו, תיווך נכסים, רכישות נדל"ן; 
חלוקת הון נדל"ן, דהיינו, ניהול ואירגון בעלות בנכסים, בתים 
משותפים, דירות; השקעות נדל"ן, ניהול נכסים, חלוקת זמן 
בנכסים והשכרה של נדל"ן ומקרקעין, בכללם בתים משותפים 
ודירות; הנכללים כולם בסוג 36.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ט"ו כסלו תשע"ג - 46629/11/2012



Trade Mark No. 241067 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPLASH CORPORATION

Address: Bonifacio Global City, Taguig City,, Metro 
Manila, PHILIPPINES., Philippines

Identification No.: 802225

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

Health and food supplements for children in the form 
of syrups and drinks; all included in class 5.

תוספים בריאותיים ותוספי מזון עבור ילדים בצורה של סירופים 
ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 5.                           

ט"ו כסלו תשע"ג - 46729/11/2012



WAGGIN TRAIN

Trade Mark No. 241072 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 46829/11/2012



RUFFS

Trade Mark No. 241073 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.             

ט"ו כסלו תשע"ג - 46929/11/2012



WORLD ELITE MASTERCARD

Trade Mark No. 241074 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mastercard International Incorporated

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 
10577-2509, U.S.A.

Identification No.: 59641

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial services; namely 
banking and credit services; providing credit card, 
debit card, charge card and stored value prepaid card 
services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds 
and currency transfer services, electronic payments 
services, prepaid telephone calling card services, 
cash disbursement services, and transaction 
authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices known as transponders; travel 
insurance services; cheque verification services; 
issuing and redemption services all relating to 
travellers cheques and travel vouchers; the provision 
of financial services for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications means, 
including payment services through wireless devices; 
the provision of financial services for the support of 
retail services provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically digitized 
information; services in the accessibility, storage and 
utilization of a store of digitized electronic information 
representing monetary value in hand-held technology 
accessible to use by an individual; bill payment 
services provided through a website; on-line banking; 
financial services provided over the telephone and by 
means of a global computer network or the internet; 
all included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותים פיננסיים; דהיינו שירותי בנקאות 
ואשראי; אספקת שירותי כרטיסי אשראי, כרטיסי חוב, כרטיסי 
חיוב וכרטיסים בעלי ערך מצטבר משולמים מראש; שירותי 
תשלום מרחוק; שירותי ערך מצטבר של ארנק אלקטרוני, 

אספקת שירותי העברה אלקטרונית של קרנות ומטבע, שירותי 
תשלומים אלקטרוניים, שירותי כרטיסי חיוג טלפוניים משולמים 
מראש, שירותי הוצאת כספים, ושירותי אישור וביצוע עסקאות; 
אספקת שירותי חוב ואשראי באמצעות התקני זיהוי בתדר רדיו 
הידועים כטרנספונדרים; שירותי ביטוח נסיעות; שירותי אימות 
המחאות; שירותי הנפקה ופדיון הקשורים כולם להמחאות 
נוסעים ולשוברי נסיעה; אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה 
בשירותי קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות-רחק 
ניידים, כולל שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; אספקת 
שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים 
באופן מקוון, דרך רשתות או אמצעים אלקטרוניים אחרים 
העושים שימוש במידע שעבר דיגיטציה אלקטרונית; שירותי 
נגישות, אחסון ושימוש למלאי של מידע שעבר דיגיטציה 

אלקטרונית המייצג ערך מוניטארי בטכנולוגיה מוחזקת ביד 
הנגישה לשימוש פרטני; שירותי תשלום חשבונות המסופקים 

דרך אתר אינטרנט; בנקאות מקוונת; שירותים פיננסיים 
המסופקים באמצעות הטלפון ובאמצעות רשת מחשבים 

גלובלית או האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ט"ו כסלו תשע"ג - 47029/11/2012



MODYVANZ

Trade Mark No. 241101 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.

                                                                                     
        

ט"ו כסלו תשע"ג - 47129/11/2012



VANZIMO

Trade Mark No. 241103 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.

                                                                                     
        

ט"ו כסלו תשע"ג - 47229/11/2012



QINASENT

Trade Mark No. 241104 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.

                                                                                     
        

ט"ו כסלו תשע"ג - 47329/11/2012



NERVENTRA

Trade Mark No. 241106 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.

                                                                                     
        

ט"ו כסלו תשע"ג - 47429/11/2012



DENIM

Trade Mark No. 241114 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 72347

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

Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides ; all included in class 5

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, 
קוטלי חרקים ; הנכללים כולם בסוג 5                                 

ט"ו כסלו תשע"ג - 47529/11/2012



Trade Mark No. 241149 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090798 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hebrew Heroes, LLC

Address: 5031 Encino Avenue, Encino CA 91316, U.S.A.

Identification No.: 73656

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Entertainment software namely software used to 
provide multiplayer access to an online game 
environment.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services namely providing online 
computer games.

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

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

U.S.A., 03/03/2011, No. 85257465 ארה"ב, 03/03/2011, מספר 85257465

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 47629/11/2012



Trade Mark No. 241150 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090806 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MELISSA & DOUG, LLC

Address: 141 DANBURY ROAD, WILTON CT 06897, 
U.S.A.

Identification No.: 73657

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Children's books, calendars, maps, chalk boards, dry 
erase boards, responsibility charts, weather display 
boards, pens, pencils, modeling clay, chalk, erasers, 
glue for stationery or household use, arts and craft 
paint kits comprising artists' watercolor saucers, paint 
for stationery or household purposes, glue for 
stationery or household purposes, paint brushes, 
colored pencils and stickers (stationery); paint 
brushes, stencils, rubber stamps, paper, children's 
activity books; and magnetic learning boards, namely 
calendars, maps, chalk boards, dry erase boards, 
responsibility charts and weather boards.

Class: 28 סוג: 28

Jigsaw puzzles; toy vehicles; dominos; marbles; 
bowling pins and balls; toy building blocks; toy 
construction blocks; toy pattern blocks; toy alphabet 
and number blocks; toy beads; puppets; toy musical 
instruments; jump ropes; yo-yos, spinning tops; 
construction toys; model vehicles and related 
accessories sold as a unit; children's multiple activity 
toys; chess sets; checker sets; action-type target 
games; magic tricks; pull toys; magnetic toy figures in 
the shape of letters and numbers; memory and brain 
teaser board games; manipulative games containing 
latches, locks and laces; hobby craft sets for making 
wooden vehicles; toy animals; pretend play kits, 
namely, toy kitchens, toy tool benches, toy barns, toy 
castles, toy parking garages and toy horse stables; 
toy food items and toy utensils for preparing food, 
sold as a unit; toy abacuses; toy pounding benches; 
toy cobbler benches; shape sorting toys; toy boats.

ט"ו כסלו תשע"ג - 47729/11/2012



Trade Mark No. 241151 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090810 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Randolph Engineering, Inc.

Address: 26 Thomas Patten Drive, Randolph, MA 02368, 
U.S.A.

Identification No.: 73658

(Massachusetts, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, sports glasses, eyeglass lenses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, side guards for 
eyeglasses, nose pads for eyeglasses.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely T-shirts and headwear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85398736 ארה"ב, 16/08/2011, מספר 85398736

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely T-shirts and headwear

U.S.A., 16/08/2011, No. 85398741 ארה"ב, 16/08/2011, מספר 85398741

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, sports glasses, eyeglass lenses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, side guards for 
eyeglasses, nose pads for eyeglasses

ט"ו כסלו תשע"ג - 47829/11/2012



Trade Mark No. 241152 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090818 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

Address: Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, Germany

Identification No.: 73659

(GERMANY German limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for industrial purposes, 
included in this class, in particular ceramic 
compositions for coating of artificial surfaces; 
chemical substances for industrial purposes, namely 
ceramic compositions with antimicrobial character, 
included in this class, in particular for coating of 
implantable medical products, such as 
endoprostheses.

Class: 10 סוג: 10

Implantable medical products (surgical implants of 
artificial materials); antimicrobial implantable medical 
products (surgical implants of artificial materials); 
prostheses and surgical implants of artificial materials 
for medical use, in particular endoprostheses with 
antimicrobial coating.

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

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

Germany, 22/10/2010, No. 30 2010 061 916.3/10 גרמניה, 22/10/2010, מספר 916.3/10 061 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 47929/11/2012



Trade Mark No. 241153 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090819 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ruitenberg Ingredients B.V.

Address: Griftstraat 8, NL-7391 TM Twello, Netherlands

Identification No.: 73660

(The Netherlands Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for preserving foodstuffs; 
emulsifiers and stabilisers, not included in other 
classes, for foodstuffs of vegetal, animal and 
chemical origin; carrier substances for emulsifiers, 
stabilisers; amino acid and enzyme preparations as 
additives for food manufacturing; soy proteins (raw 
material).

Class: 29 סוג: 29

Soy proteins and soy derivatives, not included in 
other classes; vegetal and animal proteins, not 
included in other classes; protein preparations, not 
included in other classes.

Class: 30 סוג: 30

Binding agents and malt products for human 
consumption for in use in bread, cake, biscuit rusk, 
confectionery and foodstuff including luxury 
foodstuffs; dextrose products, seasonings.

ט"ו כסלו תשע"ג - 48029/11/2012



Trade Mark No. 241154 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COINTREAU

Address: Carrefour Molière, F-49124 SAINT-
BARTHÉLEMY-D'ANJOU, France

Identification No.: 73661

(FRANCE société par actions simplifiée)

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, 24/06/2011, No. 11 3811531 צרפת, 24/06/2011, מספר 3811531 11

Class: 33 סוג: 33

ט"ו כסלו תשע"ג - 48129/11/2012



Trade Mark No. 241158 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090886 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Concentric Medical, Inc.

Address: 301 East Evelyn Avenue, Mountain View CA 
94041, U.S.A.

Identification No.: 72226

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, catheters for use in 
radiology, neuroradiology and surgery, for treating 
strokes and to retrieve clots and foreign bodies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85249790 ארה"ב, 23/02/2011, מספר 85249790

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 48229/11/2012



Trade Mark No. 241160 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090891 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colors 
white, black, red and green are claimed as feature of 
the mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ACT DIS TİCARET ANONİM SİRKETİ

Address: Büyükdere Caddesi,,Oya Sokak,,Devran 
Apartment No:, Sişli - ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73665

(Turkey Joiint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved vegetables, namely, preserved peas, 
preserved okras, marmalades and jams; tomato 
paste, pepper puree; fruit pulps.

Class: 30 סוג: 30

Tomato sauces, pepper sauces.

ט"ו כסלו תשע"ג - 48329/11/2012



Trade Mark No. 241161 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090898 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wenzhong, ZHAO

Address: Room 4-803, Zhonghe building,,NO.A16, 
Ganyangshu,,, Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 73666

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Nursing appliances; anesthetic apparatus; esthetic 
massage apparatus; massage apparatus; medical 
apparatus and instruments; obstetric apparatus; 
galvanic therapeutic appliances; physiotherapy 
equipment; electric acupuncture instruments; 
childbirth mattress.

ט"ו כסלו תשע"ג - 48429/11/2012



Trade Mark No. 241168 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091034 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. & P. Coats, Limited

Address: 1 George Square, Glasgow, Scotland G2 1AL, 
United Kingdom

Identification No.: 73669

(Scotland, United Kingdom A Company organised under 
the laws of Great Britain)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use.

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; zip fasteners, 
slide fasteners and sliding clasp fasteners.

Class: 40 סוג: 40

Dyeing services; advisory services relating to the 
dyeing of threads, yarns and zip fasteners.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/06/2011, No. 2585946 ממלכה מאוחדת, 28/06/2011, מספר 2585946

Class: 23 סוג: 23

Class: 26 סוג: 26

Class: 40 סוג: 40

ט"ו כסלו תשע"ג - 48529/11/2012



Trade Mark No. 241170 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091056 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Decimator Design Pty Ltd

Address: Suite 411,,4 Columbia Court, BAULKHAM 
HILLS NSW 2153, Australia

Identification No.: 73671

(Australia Proprietary Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware inclusive of video cards; 
computer software for use in conjunction with video 
cards and/or video editing; computer software for the 
transmission of video and images over computer 
networks including global computer networks and the 
world wide web; audio visual equipment, apparatus 
and accessories including electronic audio visual 
equipment, apparatus and accessories; computer 
software for audio visual applications, including 
control and processing software for audio visual 
applications; audio signal processing apparatus; 
video signal processing apparatus; television 
standards converters; video processing, recording 
and reproduction apparatus; apparatus for the 
transfer of film material to video; amplifiers, buffers, 
distributors, signal generators and converters, all for 
use with audio signals, video signal or combinations 
of audio and video signals; video tapes and discs; 
television coders and decoders; apparatus for the 
generation of digital video effects; v ideo distributors 
and mixers; apparatus for the conversion of a video 
signal for the purpose of display in a television; 
software for use with all the aforesaid; electronic 
apparatus for television broadcast and television 
studios; parts and fittings for all the aforesaid goods.

ט"ו כסלו תשע"ג - 48629/11/2012



Trade Mark No. 241177 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091131 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, eau de Cologne, after shave lotion, 
body creams, shampoos, personal deodorants, bath 
and shower gel, cosmetics.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle 
frames.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, watches, clocks, key-rings, jewellery 
cases.

Class: 16 סוג: 16

Paper goods, printed matter, photographs, stationery, 
pens.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather goods, bags, umbrellas, 
luggage, purses, wallets, brief cases, vanity cases, 
cosmetic bags.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames, cushions, pillows, 
bedding.

Class: 24 סוג: 24

Household linen, table linen, bed linen, bath linen, 
curtains, handkerchiefs.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles, lighters, ashtrays, cigarette cases.

ט"ו כסלו תשע"ג - 48729/11/2012



 Owners

Name: Mert Alas

Address: 10 Rosslyn Hill, Hampstead, London NW3 1PH, 
United Kingdom

Identification No.: 73675

Class: 35 סוג: 35

Retail services, mail order retail services and 
electronic shopping retail services, all connected with 
the sale of soaps, perfumes, eau de Cologne, after 
shave lotion, body creams, shampoos, personal 
deodorants, bath and shower gel, cosmetics, 
spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle 
frames, jewellery, watches, clocks, key-rings, paper 
goods, printed matter, photographs, stationery, pens, 
leather and imitation leather goods, bags, umbrellas, 
luggage, purses, wallets, brief cases, vanity cases, 
cosmetic bags, furniture, mirrors, picture frames, 
cushions, pillows, bedding, jewellery cases, 
household linen, table linen, bed linen, bath linen, 
curtains, handkerchiefs, clothing, footwear, 
headgear, smokers' articles, lighters, ashtrays, 
cigarette cases.

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

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

United Kingdom, 18/02/2011, No. 2572805 ממלכה מאוחדת, 18/02/2011, מספר 2572805

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 48829/11/2012



Trade Mark No. 241178 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091159 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with 
other users and places; downloadable mobile 
application software for displaying stylized icons; 
computer application software for mobile phones, 
namely, software for posting reviews and 
recommendations on products and services of 
others.

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
providing an interactive web site at which users can 
post reviews and recommendations on the products 
and services of others; promoting goods and services 
by providing a mobile application featuring coupons, 
rebates, discounts or special offerings on goods and 
service provided by others; contests and incentive 
award programs to promote the sale of products and 
services of others; promoting the goods and services 
of others.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games.

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places; 
on-line non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's location and finding, locating, and 
interacting with other users and places, incorporating 
stylized icons.

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services.

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

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

U.S.A., 10/12/2010, No. 85195180 ארה"ב, 10/12/2010, מספר 85195180

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 48929/11/2012



 Owners

Name: Foursquare Labs, Inc.

Address: 36 Cooper Square, 6th Floor, New York NY 
10003, U.S.A.

Identification No.: 73676

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו כסלו תשע"ג - 49029/11/2012



Trade Mark No. 241181 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091197 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

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

Identification No.: 73678

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Inner and outer tyres and tubeless tyres for 
automobiles.

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

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

Turkey, 06/05/2011, No. 2011/38605 טורקיה, 06/05/2011, מספר 2011/38605

Class: 12 סוג: 12

ט"ו כסלו תשע"ג - 49129/11/2012



Trade Mark No. 241182 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Calibur11 Europe B.V.

Address: Cornusbaan 1, NL-2908 KB Capelle aan den 
IJssel, Netherlands

Identification No.: 73679

(B.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

External casings adapted for computer consoles; 
video game apparatus used with external display 
screen or monitor.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; electronic game apparatus and parts 
thereof, other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/01/2011, No. 1215035 בנלוקס, 21/01/2011, מספר 1215035

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

ט"ו כסלו תשע"ג - 49229/11/2012



Trade Mark No. 241184 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091260 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LATORRE S.R.L.

Address: Via Case Sparse Serraglie, 101, I-25080 
MANERBA DEL GARDA (BS), Italy

Identification No.: 73681

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee machines.

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

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

Italy, 25/05/2011, No. BS2011C000357 BS2011C000357 איטליה, 25/05/2011, מספר

Class: 11 סוג: 11

ט"ו כסלו תשע"ג - 49329/11/2012



Trade Mark No. 241186 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091283 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray, yellow, 
orange and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, F-75008 Paris, France

Identification No.: 73177

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, vitamins, dietetic and 
nutritional supplements for 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, 04/04/2011, No. 11/3 820 195 צרפת, 04/04/2011, מספר 195 820 11/3

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 49429/11/2012



Trade Mark No. 241189 מספר סימן

Application Date 15/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091303 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries; manicure preparations; products and 
preparations for the care and cleansing of hair and 
skin; adhesives for cosmetic purposes; after-shave 
lotions; antiperspirants; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics; qualia bark for 
washing; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bleaching salts; bleaching soda; 
bluing for laundry; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; paint removing 
preparations; cosmetic kits; cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetics for animals; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams; skin whitening 
creams; creams for leather; degreasers; denture 
polishes; preparations for cleaning dentures; 
deodorants; detergents; cosmetic dyes; eau de 
cologne; toilet water; hair cream, hair gel, shampoos, 
hair conditioner and hair moistening preparations; 
perfumes; lipsticks; skin and face creams and lotions; 
false nails; nail polishes and varnishes and thinners 
therefor; sun block; bleaching preparations 
[declarants] for cosmetic purposes; cake flavorings 
[essential oils]; cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; fabric softeners 
[for laundry use]; false eyelashes; floor wax; hair 
dyes; hair spray; laundry bleach; laundry soaking 
preparations; laundry starch; lotions for cosmetic 
purposes; make-up; make-up powder; make-up 
preparations; make-up removing preparations; 
mascara; mouth washes, not for medical purposes; 
nail care preparations; cosmetic pencils; polish for 
furniture and flooring; pomades for cosmetic 
purposes; pot-pourris [fragrances]; pumice stone; 
sand cloth; sandpaper; scented wood; shampoos for 
pets; shoe cream; shoe polish; shoe wax; smoothing 
preparations [starching]; soap for brightening textile; 
starch glaze for laundry purposes; sun-tanning 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; varnish removing preparations; depilatory 
wax; laundry wax; polishing wax; waxes for leather; 
depilatory preparations; jelly (petroleum) for cosmetic 
purposes; decorative decals for cosmetic purposes; 
incense; fragrances; gel soap, bar soap; bubble bath; 
shower gel; toothpaste; mouthwash; cleansing, 
toning, moisturizing and exfoliating preparations and 
substances; body cream and lotion; hand cream and 
lotion; skin cleanser and non-medicated body soaks; 
perfumed body powder; bath oil; baby oil, baby 
powder, baby gel and baby lotion; lip gloss, non-
medicated lip balm; sachets for perfuming linen; 
massage oils and lotions; aromatherapy preparations

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 49529/11/2012



Video games for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; electronic game 
programs; downloadable electronic game programs; 
electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; interactive 
game software; computer operating programs, 
recorded; computer programs; computer software 
(recorded); computers; printers for use with 
computers; data processing apparatus; parts and 
fittings for consumer videogame devices; programs 
for handheld game devices; apparatus for games 
adapted for use with television receivers; 
cinematographic apparatus; protective carrying cases 
specially adapted for phones and handheld 
computers; DVD discs; compact discs; compact disc 
players; CDROM discs; mouse pads; sun-glasses; 
spectacles; eyeglass chains; spectacle cases; 
contact lenses; containers for contact lenses; 
wireless phones; mobile telephones and parts and 
fittings therefor; mobile phone cases or casings; 
bags, coverings, containers, carriers and holders for 
mobile telephones and personal computers; 
headphones; earphones; earphones and 
microphones/speaker phones for use with mobile 
telephones; mobile phone straps and cases; stands 
for portable telephone; antenna caps for portable 
phone; batteries; battery boxes; battery chargers; 
digital music downloadable from the internet; 
downloadable music files; abacuses; electric devices 
for attracting and killing insects; audiovisual teaching 
apparatus; binoculars; calculators; cameras, 
cinematographic cameras, and parts and fittings
therefor; lenses for cameras; capacity measures; 
motion picture films; animated cartoons; cassette 
players; electric door bells; electronic pocket 
translators; fire alarms; flashlights; frames for 
photographic transparencies; hair-curlers, electrically 
heated; heat regulating apparatus; juke boxes; 
optical lenses; letter scales; life belts; life jackets; life-
saving rafts; life buoys; floats for bathing and 
swimming; locks, electric; magnetic data media; 
magnetic encoded cards; magnetic encoders; 
magnets; magnifying glasses; make-up removing 
appliances, electric; measuring apparatus, devices 
and instruments; microphones; microscopes; neon 
signs; notebook computers; electronic pens; 
phonograph records; photocopiers; pocket 
calculators; projection apparatus; projection screens; 
radios; record players; remote control apparatus; 
rulers (measuring instruments); scales; smart cards; 
smoke detectors; sockets, plugs and other contacts; 
sound recording apparatus; sound recording discs; 
sound reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; telephones apparatus, receivers, 
transmitters, wires; telescopes; television apparatus; 
temperature indicators; theft prevention installations, 
electric; thermometers; thermostats; video cassettes, 
video game cartridges; video records; videotapes; 
video screens; video recorders; word processors; 
audio and visual apparatus with sing along devices; 
pagers, and parts and fittings therefor; pager cases 
or casings; call indicators for telephones, mobile 
telephones and pagers; video game machines; 
masks worn over the eyes to shield off lights; 
electronic agendas; electric alarm bells; alarms; bar 
code readers; barometers; buzzers; electric buzzers; 
central processing units (processors); chips 

ט"ו כסלו תשע"ג - 49629/11/2012



(integrated circuits); chronographs (time recording 
apparatus); cigar and/or cigarette lighters for 
automobiles; computer keyboards; computer 
memories; computer peripheral devices; acoustic 
couplers; couplers (data processing equipment); 
optical data media; optical discs; disks (magnetic); 
automatic distribution machines; divers' apparatus; 
divers' masks; diving suits; electronic notice boards; 
electronic pens (visual display units); elevator 
operating apparatus; eyeglass cords; eyepieces; 
eyeshades; facsimile machines; filters (photography); 
flat irons, electric; floppy disks; head cleaning tapes 
(recording); hygrometers; integrated circuits; 
intercommunication apparatus; interfaces (for 
computers); invoicing machines; lens hoods; 
magnetic tape units (for computers); magnetic tapes; 
measuring spoons; metronomes; microprocessors; 
modems; money counting and sorting machines; 
monitors (computer hardware); monitors (computer 
programs); mouse (data processing equipment); 
optical fibers (light conducting filaments); optical 
glass; optical goods; parking meters; protractors 
(measuring instruments); radiotelegraphy sets; 
radiotelephony sets; scanners (data processing 
equipment); semiconductors; slides (photography); 
sound recording strips; demagnetizing apparatus for 
magnetic tapes; telegraph wires; telegraphs 
(apparatus); teleprinters; teleprompters; 
teletypewriters; ticket dispensers; transmitters 
(telecommunication); transmitting sets 
(telecommunication); vacuum gauges; video 
telephones; whistle alarms; ear plugs; ear plugs for 
divers; egg timers; goggles for sports; protective 
helmets for sports; navigation apparatus for vehicles 
(on board computers); electronic publications 
(downloadable); personal stereos; satellites for 
scientific purposes; wrist rests for use with 
computers; electronic circuits and CD-Roms which 
enable the recording of automatic playing program 
for the use of electronic musical instruments; 
controllers, joysticks and memory cards for consumer 
videogame apparatus; swimming floats for 
recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; swim boards for recreational use.
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Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; imitation jewellery and 
ornaments; brooches; pendants; coins; tokens; 
cufflinks; earrings; gold thread; ornaments (of 
precious metal); jewellery objects of imitation gold; 
jewellery cases; necklaces; rings; bracelets; medals; 
medallions; unwrought and semi-wrought precious 
stones and their imitations; statues and statuettes of 
precious metal; tie clips; clocks, watches and parts 
and fittings therefor; watch straps, watch bands, 
watch chains; cases for pocket watches; clocks and 
watches having the game function; electric clocks 
and electric watches; table clocks; pocket watches; 
stopwatches; wall clocks; alarm clocks; 
chronometers; ornamental pins; key chains and key 
cases/carriers of precious metal and/or precious 
stones; badges of precious metal; cases for watches 
(presentation); cases for watches and clocks; sun 
dials; diamonds; gold and silver ware; costume 
jewellery; semi-precious stones; works of art of 
precious metal; cases and boxes of precious metal; 
chenille cuff links; stock pins; figurines (statuettes) of 
precious metal; trophies (prize cups); 
commemorative coins; key rings (trinkets or fobs); 
insignias of precious metal; badges of precious 
metal; pearl; artificial gemstones; key rings and key 
chains, not of metal.

ט"ו כסלו תשע"ג - 49829/11/2012



Class: 16 סוג: 16

Booklets and manuals; books; periodicals; printed 
publications, newspapers, newsletters and 
magazines; calendars; children's books; comic 
books; address books; baby books; appointment 
books; guest books; recipe books; diaries; albums; 
coin albums; writing pads; memo pads; note pads; 
notebooks; coloring books and activity books; book 
covers; bookmarks; blotters; bookends; photo 
albums; mats for framing paintings, pictures or 
photographs; photograph stands; coasters made of 
paper; paintings; erasers, wrappers; packing paper; 
wrapping paper and packaging materials; gift 
wrapping paper; boxes of cardboard or paper; gift 
boxes made of cardboard; invitation cards; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; magazines regarding games; paper 
napkins; toilet paper; paper towels; handkerchiefs of 
paper; facial blotting papers; napkins of paper for 
removing make up; babies' diapers of paper; party 
decorations made of paper; paper cake decorations; 
paperback books; modeling clay; paperweights; 
pencil sharpeners; electric pencil sharpeners; paper 
clips; paper weights; paper pins; drawing pins; writing 
instruments; pens; pencils; fountain pens; ball pens; 
pen nibs; pen holders; pencil holders; refills for pens 
and writing instruments; pencil leads; color pencils; 
crayons; pen and pencil cases; artists' water colours; 
pastels; drawing materials, boards, pens and 
instruments; drawing sets; canvas for painting; letter 
trays and racks; letter holders; loose-leaf binders; 
paper knives (office requisites); letter openers; 
electric letter openers; adhesive tapes and adhesive 
tape dispensers; pictures; stencils; picture 
storybooks; graphic reproductions, portraits; posters; 
lithographs; postcards; greeting cards; musical 
greeting cards; ring binders; rubber stamps.

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, parasols and walking sticks; bags, athletic 
bags; bath bags; book bags; diaper bags; duffel 
bags; shoe bags; toiletry bags; suit carriers being 
travelling bags; waist bags; all purpose carrying 
bags, weekend bags; work bags; backpacks; 
rucksacks; knapsacks; purses and wallets; suitcases, 
pouches; attaché cases; shopping bags; bands of 
leather; shoulder belts; calling card cases, collars for 
animals or pets; key cases; laces made of leather or 
imitations of leather; vanity cases; muzzles; school 
satchels; suitcase handles; travelling sets; travelling 
trunks; umbrella covers; umbrella handles; walking 
stick seats; luggage belts; luggage tags, beach bags; 
briefcases; boxes and cases of leather or leather 
board; handbags; leather straps; mountaineering 
sticks; music cases; net bags for shopping; school 
bags; tool bags of leather or imitations of leather 
[empty]; valises; game bags; bags, envelopes and 
pouches of leather for packaging; furniture coverings 
of leather or imitations of leather; handbag frames; 
sling bags for carrying infants; wheeled shopping 
bags; wheeled backpacks, duffel bags and suitcases; 
card holders and cases; cardboard trunks and cases; 
chain mesh purses, not of precious metal; clutch 
purses; coin purses; cosmetic purses; evening 
purses; leather purses; purses, not of precious metal; 
garment bags.
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Class: 20 סוג: 20

Mirrors, picture frames; office furniture, photograph 
frames; dressing tables; easy chairs; beds and water 
beds, bedsteads; furniture screens; armchairs; 
baskets, not of metal; benches [furniture]; boxes of 
wood or plastic; cabinet work; cabinets; carts for 
computers [furniture]; chests for toys; corks; garment 
covers [storage]; hairdresser's chairs, deck chairs; 
desks; tables, dinner wagons [furniture]; head-rests 
[furniture]; divans; library shelves; lockers; locks 
[other than electric], not of metal; racks [furniture]; 
saw horses; school furniture; seats; sofas; tea carts; 
umbrella stands; cots; cupboards; display boards; 
footstools and stools; shelves; air cushions; air 
mattresses; air pillows; sleeping bags; bed fittings, 
not of metal; bedding (except linen); curtain holders; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; 
curtain rollers; curtain tie-backs; cushions; towel 
dispensers; mattresses; pillows; clothes hooks and 
coat hangers; coat stands; hat stands; ladders of 
wood or plastics; door fittings; embroidery frames; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; fire screens; 
containers, not of metal (storage, transport); storage 
tanks [not of metal or masonry], containers for 
transport [not of metal], index cabinets; containers of 
plastic for packaging purposes; shopping baskets; 
metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges, 
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters [not of 
metal], door stops; infant walkers; playpens for 
babies; support pillows for use in baby seating; 
mobiles; cradles; cots and cribs; chimes; high chairs 
for babies; chests; wind chimes; nesting boxes for 
pets; beds for household pets; nesting boxes for 
small birds, scratching posts for cats; flower-pot 
pedestals; flower-stands; trays; wickerwork; 
decorative edging strips of plastics and/or wood for 
use with window fittings; ornaments and decorations 
for windows or doors made of or from plastics, wax, 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials; 
step ladders and ladders [not of metal], tool boxes 
[not of metal], stakes for plants or trees, artificial 
model food samples; flagpoles, works of art, figurines 
and statuettes and small decorations or ornaments of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials, or 
of wax, plaster or plastics; key cards (not encoded); 
plastic key cards; bins, not of metal; bottle closures; 
bottle racks; corks for bottles; house numbers, not of 
metal, non luminous; identity plates, not of metal; 
inflatable publicity objects; letter boxes; magazine 
racks; plate racks; cup racks; registration plates; 
signboards; tool handles; upright signboards of wood 
or plastics, sealing clips for bags; inflatable 
headrests; decorations of plastics for foodstuffs or 
lunch boxes; hand-held flat fans, hand-held folding 
fans, fans [non-electric]; bamboo curtains; bamboo 
and bamboo blinds, bead curtains for decoration; 
bead curtains; blinds; oriental single panel standing 
partition, hanging boards [Japanese style pegboards 
using positional hooks], oriental folding partition 
screens; drinking straws; keyboards for hanging 
keys; mannequins; drain traps [valves] of plastic; 
medicine cabinets; mats, removable, for sinks; name 
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plates, not of metal; number plates, not of metal; 
mirror tiles; pegs (not of metal); pill cases [wood, 
plastics]; plastic doorknobs; wood doorknobs; 
doorknob covers; bean bag chairs; bathroom stools; 
bed pads.
Class: 21 סוג: 21

Combs; baby baths [portable]; baskets, for domestic 
use; mugs; birdcages; non-electric blenders; ironing 
boards; boot jacks; stoppers for bottles made of/from 
ceramics, china, glass, crystal, earthenware, terra-
cotta and porcelain; bottles; bowls; iron kettles; 
tableware; salad bowls; whisks [non-electric]; rice 
chests; colanders; strainers; cooking funnels; food 
preserving jars of glass; cooking graters; chopstick 
cases; rolling pins [for cooking purposes]; cooking 
grills, lemon squeezers [citrus juicers]; cosmetic and 
toilet utensils; shoe brushes; shoe horns; shoe shine 
cloths; feeding vessels for pets; brushes for pets; 
boxes of metal for dispensing paper towels; bird 
baths; mouse traps; fly swatters; candle 
extinguishers [not of precious metal]; flower vases; 
upright signboards of glass or ceramics; cooking sets 
for outdoor use consisting of tin cans, tin pans, tin 
pots and tin plates; soap boxes; bread boards; 
buckets; trays; cages for household pets; cake 
moulds; waffle moulds; candle rings; candlesticks; 
candy boxes; comb cases; china ornaments; 
chinaware; chopsticks (cooking utensils); clothes 
racks; clothing stretchers; cloths for cleaning; cocktail 
stirrers; coffee filters; coffee grinders; coffee services; 
electric combs; combs for animals; pastry bags; 
cookery moulds; cooking pots; ice pails; portable 
coolers; corkscrews; bottles sold empty; plastic water 
bottles; bottle openers; dishes; plates not of precious 
metal; champagne buckets; shower caddies, not of 
precious metal; hair brushes; brushes for clothes; 
plastic coasters; coffee cups; drinking glasses; 
demitasse sets consisting of cups and saucers; 
thermal insulated containers for food or beverages; 
corn cob holders; decanters; sugar and creamer sets; 
infant cups; paper cups; non-metal piggy banks; 
plastic cups; toothbrush cases; serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers 
and cake servers; covers for dishes; covers for flower 
pots; crockery; cups; non-electric deep fryers; dishes 
for soap; soap dispensers; drying racks for washing; 
dustbins; egg cups; feeding troughs; flower pots; 
gloves for household purposes; goblets; graters; non-
electric griddles; heat-insulated containers; heaters 
for feeding bottles, nonelectric; holders for flowers 
and plants; hot pots; ice buckets; ice cube moulds; 
beer mugs, jugs; knife rests; knobs of porcelain; lazy 
susans; liqueur sets; lunch boxes; menu card 
holders; mess-tins; mixing spoons; mops; napkin 
holders; napkin rings; nozzles for watering cans; 
pads for cleaning; pans; paper plates; pastry cutters; 
pepper mills; perfume sprayers; perfume vaporizers; 
picnic baskets; piggy banks; pot lids; pots; pressure 
cookers; salt shakers; pepper shakers; saucepans; 
saucers; scoops; scouring pads; shaving brushes; 
shirt stretchers; shoe trees; soap holders; 
soup bowls; spice sets; sponge holders; sponges for 
household purposes; stands for shaving brushes; 
statues of porcelain, terra-cotta or glass; statuettes of 
porcelain, terra-cotta or glass; syringes for watering 
flowers and plants; tankards; tea-strainers; tea 
caddies; coffee caddies; tea infusers; tea services; 
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teapots; toilet brushes; toilet cases; toilet paper 
holders; toilet sponges; toilet utensils; toothbrushes;  
toothbrushes, electric; toothpick holders, not of 
precious metal; toothpicks; nail brushes; litter trays; 
trivets; trouser presses; trouser stretchers; vacuum 
bottles; waffle and pancake irons, non-electric; 
cookery and baking irons, non electric; washing 
boards; wash tubs; watering cans; watering devices; 
polishing apparatus and machines for household 
purposes, non-electric; works of art, of porcelain, 
terra-cotta or glass; decorative ornaments for window 
or doors made of/from ceramics, china, glass, crystal, 
earthen, terra-cotta or porcelain; containers for 
aromatics and fragrances; refrigerating bottles; boxes 
of glass; brooms; brush goods; butter dishes; butter 
dish covers; cheese dish covers; candy boxes, not of 
precious metal; cleaning instruments [hand-
operated]; clothes-pegs; portable cold boxes, non-
electric; cookie jars; cooking utensils, non-electric; 
eyebrow brushes; frying pans; gardening gloves; 
powder puffs; shakers; cookie (biscuit) cutters; 
cruets, cruet stands; dusters; cocktail shakers; 
powder compacts, not of precious metal; pill or tablet 
boxes; tissue paper box covers of wood, or plastic; 
stands for tooth brushes; floss for dental purposes; 
handles for dental floss; household containers of 
precious metal; household utensils of precious metal; 
coffee services of precious metal; coffee-pots, non-
electric, of precious metal; napkin holders and rings 
of precious metal; tableware of precious metal; 
kitchen containers of precious metals; powder 
compacts of precious metal; tableware of precious 
metal; porcelain or earthenware doorknobs; barbecue 
mitts, oven mitts, pot holders.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; handkerchiefs; 
napkins; banners; bath linen; bed linen; bedspreads; 
bed blankets; blinds of textile; cloth; covers for 
cushions; door curtains; towels; flags; toilet gloves; 
household linen; labels (cloth); napkins for removing 
make-up; mattress covers; washing mitts; mosquito 
nets; curtains; pillowcases; plastic material 
(substitute for fabrics); quilts; travelling rugs; sheets 
(textile); shrouds; silk fabrics; table linen; table mats; 
tapestry; upholstery fabrics; wall hangings of textile; 
bedding; textile covers for napkin or tissue holders; 
curtain holders or tiebacks of textile; cotton fabrics; 
coverlets (bedspreads); fabrics for textile use; face 
towels of textile; felt; frieze (cloth); hemp fabric; 
velvet; woolen cloth; tissue paper box covers of 
textile; covers of fabric for door knobs; table runners; 
kitchen linens, namely, dish towels for drying, kitchen 
towels, fabric place mats, washing mitts, fabric table 
runners, cloth coasters; bath towels; mats of linen; 
coverings of textile and of plastic for furniture; shower 
curtains; cotton, polyester and/or nylon fabric, fabric 
of imitation animal skins; golf towels; damask; elastic 
woven material; silk fabrics for printing patterns; 
printers' blankets of textile; oilcloth (for use as 
tablecloths); lingerie fabric; jersey (fabric); fabric 
impervious to gases for aeronautical balloon; multi-
purpose linings and sheets for household or kitchen 
purposes of textile.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons; beach clothes; 
swimwear, swimsuits, bathing suits; sportswear; 
waterproof clothing; gloves; mittens; belts; clothing 
for children, men and women; babies clothing; 
babies' napkins of textiles; bibs, not of paper; 
underclothing; sleep wear and pajamas; bath robes; 
suspenders; hats, caps, sun visors, berets; bathing 
and shower caps; muffs; ear muffs; neckwear, neck 
ties, cravats, bow ties; socks and stockings, pant 
hoses; garter belts, stocking and pant hose 
suspenders; shoes, sports shoes, slippers, beach 
shoes; masquerade costumes; working sleeves; 
bandanas (neckerchiefs); bath sandals; bath slippers; 
ski boots; boots; braces for clothing (suspenders); 
brassieres; breeches (for wear); camisoles; coats; 
cuffs; fur stoles; headbands (clothing); jackets 
(clothing); jerseys (clothing); jumpers; knitwear 
(clothing); outer clothing; overcoats; pants; parkas; 
pullovers; sandals; scarves; shawls; shirts; 
underwear; smocks; spats; boots for sports; sports 
jerseys; suits; trousers; uniforms; wet suits for water 
skiing; wristbands (clothing); gymnastics shoes; 
clothing for gymnastics; sashes for wear; jogging 
suits; trousers; jeans; pants; tank tops; skirts; 
blouses; snow suits; robes; sneakers; booties; slipper 
socks; cloaks; cloth bibs; chaps; beach cover-ups; 
dresses; jackets; leotards; overalls; ponchos; 
rainwear; shorts; sweaters; sweatshirts; babies' 
pants; beach clothes; welts for boots; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; collar 
protectors; collars (clothing), detachable collars; 
corsets (underclothing); cyclists' clothing; football 
boots; football shoes; paper clothing; pockets for 
clothing; ready-made linings (parts of clothing); saris; 
skull caps; sports shoes; sweat-absorbent 
underclothing; teddies (undergarments); wooden 
shoes; vests; uniforms; underpants; top hats; togas, 
non-slipping devices for boots and shoes; motorists' 
clothing; leggings; hoods (clothing); heels; heelpieces 
for boots and shoes; half-boots; gymnastic shoes; 
galoshes; garters; furs (clothing); foot muffs, not 
electrically heated; T-shirts; tops; hoodies; fleece 
shirts; loungewear, long sleeve tops; zip through 
tops; jogging pants; fleece tops; knit fleece hats; 
fashion headgear; flip flops; plush slippers; plush 
novelty hats.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); automobile carpets; bath mats; floor 
coverings; door mats; gymnastic mats; gymnasium 
mats; vinyl floor coverings; wallpaper, wall paper of 
vinyl, wall paper stencils; play mats; beach mats; 
tapestry (wall hangings), not of textile; reed mats; 
non-slip mats.

Class: 28 סוג: 28

Toys; dolls; puppets; plush toys; soft dolls; teddy 
bears; toy figures and play sets; action figures and  
accessories therefor; toy figures attachable to mobile 
phones, pencils or key rings; bathtub toys; ride-on 
toys; gymnastic and sporting articles; balls and 
balloons; yo-yos; balls for games; playing balls; 
playground balls, soccer balls, baseballs; 
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basketballs; rubber balls; decorations and ornaments 
for Christmas trees; toy vehicles; electric vehicles 
(toys); surf boards; snow boards; ice skates; 
skateboards; protective paddings or guards for sports 
and games; air pistols (toys); backgammon games; 
bells for Christmas trees; billiard balls; billiard tables; 
building blocks (toys); board games; chess games; 
chess boards; explosive bonbons (Christmas 
crackers); skating boots with skates attached; 
bowling apparatus and machinery; building games; 
candle holders for Christmas trees; checkerboards; 
checkers (games); chessboards; Christmas trees of 
synthetic materials; conjuring apparatus; cosaques 
(toy fireworks); cups for dice; darts; dice; dolls' beds, 
dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; 
draught boards; draughts (games); dumb-bells; 
elbow guards (sports articles); exercisers 
(expanders); fairground ride apparatus; dolls' feeding 
bottles; fish hooks; fishing tackle; flippers for 
swimming; floats for fishing; flying discs (toys); 
automatic games; bats for games; apparatus for 
electronic games other than those adapted for use 
with television receivers only; electronic game 
equipment for playing video games, namely, hand 
held units for playing video games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; golf bags; golf clubs; golf
gloves; gloves for games and sports; practical jokes 
(novelties); kite reels; kites; knee guards (sports 
articles); mahjong; marbles for games; marionettes; 
theatrical masks; toy masks; mobiles (toys); scale
model vehicles; parlor games; percussion caps 
(toys); toy pistols; rackets; rattles (playthings); ring 
games; rocking horses; roller skates; sailboards; skis; 
sleighs (sports articles); slides (playthings); soap 
bubbles (toys); spinning tops (toys); spring boards 
(sporting articles); stationary exercise bicycles; 
swimming pools (play articles); swimming webs 
(flippers); swings; tables for table tennis; toys for 
domestic pets; waterskies; play articles for 
swimming, water games sports and activities; beach 
balls; amusement machines, automatic and coin-
operated; bags especially designed for skis and 
surfboards; bingo card; butterfly nets; playing cards; 
confetti; in-line roller skates; kaleidoscopes; masts for 
sailboards; landing nets for anglers; radio-controlled 
toy vehicles; roulette wheels; snow globes; 
snowshoes; equipment sold as a unit for playing card 
games; amusement apparatus for use in arcades; 
stand alone video output game machines; coin or 
counter operated arcade games; pinball game 
machines; electronic hand-held game units; non 
electric hand-held skill games; game equipment sold 
as a unit for playing a board game, a card game, a 
manipulative game, a parlor game, a parlor-type 
computer game, an action type target game; puzzles; 
paper face masks; masquerade and Halloween 
masks; water squirting toys; dartboards; baseball 
gloves; surfboards; swim fins; toy zip guns; toy bake 
ware and toy cookware; toy bank machines; toy snow 
globes; boxing gloves; hockey sticks; Christmas 
stockings; sling shots
.
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Class: 29 סוג: 29

Jams, bouillon; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; butter; caviar; cheese, cheese snacks; 
cheese in the form of dips, spreads and sticks; dairy 
products; dairy puddings; food products made from 
fish; foods prepared from fish; frosted fruits; frozen 
fruits; processed and dried fruits; vegetable and fruit 
juices for cooking; fruit chips; processed and dried 
vegetables; margarine; marmalade; meat jellies; 
meat tinned; milk beverages; soybean-based food 
beverage used as a milk substitute; milk shakes; 
dairy products for making milk shakes; preparations 
for making milk shakes; preserved mushrooms; 
preserved onions, preserved olives; gherkin; 
prepared nuts; food products made from nuts; ginger 
jam; pastes (liver); pate (liver); cocoa butter and 
peanut butter; peanuts, processed; lentils, preserved; 
peas, preserved; fruit peel; potato chips; potato 
crisps; potato fritters; salads; sauerkraut; sausages; 
sesame oil; preparations for making soup; soups; 
tofu; vegetable salads; vegetable soup preparations; 
whipped cream; yoghurt; snack foods made from 
meat; snack foods made from precooked vegetables; 
snack foods made from eggs; potato snacks; 
seaweed (for eating); processed, dried and preserved 
meat, fish, poultry and game; bacon; preparations for 
making bouillon; chocolate nut butter; charcuterie; 
ham; croquettes; crystallized fruits; fish, tinned; fruit 
jellies; fruit salads; maize oil; olive oil for food; raisins; 
tomato purée; tinned fruits and vegetables; seafood 
(not live); processed and preserved seafood; 
seafood, tinned; food products made from seafood; 
pickles; paté.
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Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, sugar, rice; bread; honey; salt, 
mustard; breakfast cereal; biscuits; cake powder; 
edible decorations for cakes; cake preparations; malt 
for food; soybean malt; malt biscuits; rice cakes; 
sweets and candies; sugar confectionery, candy 
bars, candy mints; chocolate confectionery; 
chocolate; chocolate beverages with milk; chocolate 
food beverages not being dairy based or vegetable 
based; confectionery decorations for Christmas trees; 
cocoa; coffee beverages; coffee beverages with milk; 
coffee flavorings; mixtures and preparations for use 
as substitutes for coffee; coffee and coffee-based 
beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley-leaf tea; cookies; 
popcorn; flavored popcorn; corn flakes; confectionery 
chips; ice-cream; curry; capers; custard; custard 
mixes and powder; cereal flakes; flavorings, other 
than essential oils; confectionery ices; fruit jellies; 
gingerbread; chocolate syrup; ketchup; liquor ice; 
lozenges; meat pies; meat tenderizers for household 
purposes; pancakes; pastilles; pastries; corn chips; 
tortillas; pepper; pizzas; puddings; ravioli; royal jelly 
for human consumption; thickening agents for 
cooking foodstuffs; wasabi paste; soy sauce; pastas, 
noodles and vermicelli; sushi; vanilla; waffles; frozen 
yoghurt; frozen confections; pretzels; almond 
confectionery; aromatic preparations for food; binding 
agents for ice cream [edible ices]; bread rolls; cakes; 
caramels [candy]; chewing gum, not for medical 
purposes; corn meal; crackers; crispbread snacks; 
flour based savory snacks; cereal based snack foods; 
edible ices; golden syrup; ice, natural or artificial; 
macaroni; marzipan; mayonnaise; oatmeal; peppers 
[seasonings]; pies; relish; rusks; cooking salt; 
sandwiches; tomato sauce; seasonings; sherbets 
[ices]; spaghetti; sweetmeats [candy]; tarts; wheat 
flour; salad dressings; meat gravies; fruit sauces; 
cones for ice cream; corn snacks (other than 
confectionery); dessert puddings; canned pasta foods 
(tinned).
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Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; ales; 
alcoholic and non-alcoholic beers; non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts; aerated drinks (non-alcoholic); non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic wines; pineapple juice 
beverages; aperitives, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; syrup for making fruit juices 
and fruit drinks; fruit nectars, non-alcoholic; whey 
beverages; preparations for making aerated water; 
extracts of hops for making beer; non-alcoholic 
honey-based beverages; ginger beverages; ginger 
beers; isotonic beverages; iced fruit beverages; 
powders for effervescing beverages; drinking water; 
vegetable juices; preparations for making mineral 
water; cola beverages; kvass (non-alcoholic 
beverages); spring water; Lithia water; preparations 
for making liqueurs; lemonades; milk of almonds 
(beverages); peanut milk (soft drink); malt beer; malt-
based preparations for making beverages; almond 
beverages; flavoured waters; beer wort; frozen fruit 
beverages; lagers; pastilles for effervescing 
beverages; table waters; bottled water; grape juice; 
must (unfermented); sarsaparilla (soft drink); seltzer 
water; shandy; cider, non-alcoholic; soda water; 
sorbets (beverages); stout; sports drinks; extracts for 
making beverages; vegetable juice (beverage); soft 
drinks; syrups for making soft drinks.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); rice alcohol; 
aperitifs; alcoholic beverages containing fruit; 
alcoholic extracts; alcoholic fruit extracts; distilled 
beverages; alcohol essences; brandy; cider; mead; 
cocktails; liqueurs; sake; raki; spirits (beverages); 
vodka; whisky; rum; gin; wine; cooking wine.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; ashtrays; 
cigarette paper; cigar cases; cigarette cases; cigar 
cutters; cigar holders; cigarette filters; mouthpieces 
for cigarette holders; cigarette holders; cigarette tips; 
cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarillos; cigars; lighters for smokers; match boxes; 
match holders; matches; pipe cleaners; pipe racks; 
tobacco pipes; tobacco pouches; snuffboxes; tobacco 
jars.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling and retailing and mail order services 
relating to the sale of games for mobile devices, 
games for personal computers, games for consoles, 
games for tablets, electronic game programs, 
downloadable electronic game programs, electronic 
game software, computer game programs, 
downloadable computer game programs, interactive 
game programs, interactive game software, 
protective carrying cases specially adapted for 
phones and handheld computers, mouse pads, party 
favours and festive decorations and ornaments, gifts 
and novelty items, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, hair care products, toiletries, 
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dentifrices, personal hygiene products, cleaning, 
polishing and abrasive preparations, substances for 
laundry use, manicure tools, nail care preparations, 
nail polish, nail varnish, false nails, dietetic 
substances, food for babies, sanitary preparations, 
candles, wicks, spills for lighting, greases, lubricants, 
oils for paints, cutlery, crockery, manicure sets, 
shaving instruments, razors, machines and machine 
tools for kitchen or household purposes, hand-held 
tools, films, cameras, photo discs, video recorders, 
audio and visual products, audio and video tapes, 
records and discs, instruments and apparatus for the 
recording, transmitting and/or reproduction of sounds 
and/or images, televisions, cassette tape players 
and/or recorders, video cassette and/or disc players 
and/or recorders, radios, telephones, wireless 
phones, mobile phones, mobile phone cases, 
decorations and straps for phones, call indicators, 
calculating machines, calculators, electronic and 
computer games, cinematographic films, lights, fans, 
cooking utensils, cake and pastry moulds, toasters, 
ovens, kitchen utensils, utensils and containers for 
serving or storing food and/or beverages, chop sticks, 
cutting instruments, porcelain, chinaware, crystal 
ware, enamelware, silverware, glassware, terracotta 
ware, earthenware, ceramics, hair dryers, lamps, 
lamp shades and parts and fittings therefor, baby 
carriages, balloons, bicycle horns, clocks and 
watches and accessories and parts and fittings 
therefor, jewellery and imitation jewellery, ornaments, 
goods in precious metal or coated therewith, music 
boxes, musical instruments, pictures, photographs, 
stationery, paper and cardboard and goods made 
from these materials, artists materials, paint brushes, 
writing instruments, printed matter, books, 
newspapers, magazines and periodicals, greeting 
and Christmas cards, playing cards, packing and 
packaging materials, picture frames and stands, 
adhesives for stationery or household purposes, 
goods made of leather and/or imitations of leather, 
bags and luggage, purses and wallets, umbrellas, 
walking sticks, furniture, mirrors, coat hangers and 
pegs, boxes and containers, name plates, small 
household fittings, household or kitchen utensils and 
containers, combs, sponges, brushes, articles for 
cleaning purposes, spectacles, spectacle frames and 
sunglasses and cases and accessories therefor, 
textile and textile goods, bedding, and table linens 
and covers, napkins, table mats, haberdashery, 
handkerchiefs, articles of children, women and men's 
clothing, footwear, headgear and gloves, buttons, 
badges, ribbons and braid, lace and embroidery, hair 
pins and ornaments, braces, shoe ornaments, hat 
ornaments, zipper and zipper fasteners, carpets, rugs 
and mats, toys, games and playthings, dolls, plush 
toys; soft dolls, figurines, sporting articles, 
decorations for Christmas trees, food and beverages, 
confectionery, floral products, matches, cigars, 
cigarettes and smokers' articles; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
publication of publicity texts; sales promotion (for 
others); arranging of advertising services; business 
management of performing artists; import-export 
agencies; compilation of information in to computer 
databases; direct mail advertising; business 
management of hotels; marketing research; outdoor 
advertising; personnel recruitment; advertising 
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agency services; radio advertising; television 
advertising; on-line advertising on a computer 
network; procurement services for others (purchasing 
goods and services for other businesses); rental of 
advertising time on communication media; office 
machines and equipment rental; vending machine 
rental services; auctioneering.Class: 36 סוג: 36

Computerized financial services; computerized 
financial services for retail businesses; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; accommodation bureau (apartments); 
apartment house management; banking; capital 
investments; charitable fund raising; credit card 
services; issuance of credit cards; debit card 
services; financial information; financing services; 
issue of tokens of value; issuing of cheques and 
travellers' checks; leasing of real estate; real estate 
management; rent collection; rental of offices; renting 
of apartments; renting of flats; savings banks; 
electronic funds transfer; real estate agencies; 
trusteeship services; fire insurance underwriting; fund 
investments; health insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; marine insurance 
underwriting; mutual funds; home banking; financing 
of loans.

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by fiber optic networks; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; providing information on communication 
by telephones and cellular telephones; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail; facsimile transmission; radio 
broadcasting; sending of telegrams; telephone 
services; wire service; paging services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to a global 
computer network (service providers); 
telecommunications routing and junction services; 
electronic bulletin board services and providing 
information thereon; teleconferencing services; 
communication by consumer video game apparatus; 
providing information on communication by consumer 
video game apparatus; communication by arcade 
video game machines; providing information on 
communication by arcade video game machines; 
communication by handheld game apparatus; 
providing information on communication by handheld 
game apparatus; communication by messages and 
pictures by using computers; telecommunication 
(other than broadcasting); broadcasting; news 
agencies; rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; rental 
of modems; message sending; satellite transmission.
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Class: 41 סוג: 41

Providing non-downloadable games, images, 
pictures, movies, music and sounds for handheld 
game apparatus, for arcade video game machines, 
for consumer video game apparatus; providing non-
downloadable games, images, pictures, movies, 
music and sounds by computer network and via 
communication by cellular phones; organization, 
management or arrangement of video game events; 
rental of consumer video game apparatus and 
arcade video game machines; rental of handheld 
game apparatus; educational and instruction services 
relating to arts, crafts, sports or general knowledge; 
movie showing, movie film production, or movie film 
distribution; providing information on program listing 
of television broadcasting; providing a web site 
featuring entertainment information; production of 
television programs in the field of entertainment; 
entertainment services in the nature of creation, 
development, and production of films, animation or 
animated films; provision of prerecorded, non-
downloadable digital music online by means of Mp3 
websites on a global computer network, the Internet 
and via mobile phones and wireless electronic 
communication devices; non-downloadable digital 
music from the internet, via wireless electronic 
communication devices; amusements; amusement 
parks; theme parks; amusement arcade services; 
organization, production and presentation of shows, 
concerts, live performances, theatrical performances, 
exhibitions, sports competitions, sporting and cultural 
activities; cabarets and variety, movie studios, 
discotheque services; club services; publication of 
books, texts, magazines, newspapers and 
periodicals; library services; providing facilities for 
entertainment, concerts, shows, performances, 
sports, games, recreation and cultural activities; 
provision of information relating to education, 
entertainment, amusement, recreation, sports and 
culture, television and radio entertainment; film and 
video production; rental of cine-films, motion pictures, 
video tapes, laser discs, video discs and digital 
versatile (video) discs; rental of sound recordings; 
rental of show and stage scenery; nursery schools; 
games rooms and parlours; arranging of beauty 
contests; circuses; correspondence courses; 
entertainer services; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; gaming; gymnastic 
instruction; providing museum facilities (presentation, 
exhibitions); operating lotteries; orchestra services; 
party planning (entertainment); scriptwriting services; 
theatre productions; zoological gardens; digital 
imaging services; electronic desktop publishing; 
game services provided on-line (from a computer 
network); interpretation (sign language); vocational 
guidance (education or training advice); microfilming; 
music composition services; night clubs; providing 
karaoke services; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of 
electronic books and journals on-line; videotaping; 
bowling alleys; provision of facilities for batting 
stadium baseball (games); showing of movies on-
line.
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Class: 43 סוג: 43

Accommodation and catering for guests; restaurants; 
cafés; cafeterias; bars; canteens; catering services; 
self-service restaurants; snack bars; cocktail lounges; 
providing of information in relation to food and drinks; 
provision and reservation of temporary 
accommodation and lodging facilities, hotels, motels, 
boarding houses and the provision of information 
thereto; holiday camp services; restaurants, cafés, 
cafeterias, bars, food halls, canteens and lounges 
installed with audio and visual apparatus with sing 
along devices; child-care services; day-nurseries; 
tourist homes; bar services, arranging of wedding 
receptions; providing facilities for exhibitions.

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

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

Finland, 31/03/2011, No. T201101019 T201101019 פינלנד, 31/03/2011, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 43 סוג: 43
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 Owners

Name: Rovio Entertainment Ltd

Address: Keilaranta 17 C, FI-02150 Espoo, Finland

Identification No.: 73683

(Finland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, 
ישראל
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Trade Mark No. 241191 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091348 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric machines used in the kitchen for chopping, 
grinding, crushing, mixing and crumbling; washing 
machines (including laundry, dish washing machines, 
clothes driers); electrical cleaning machines use for 
floor, carpets and floor coverings, vacuum cleaners 
and their parts.

Class: 9 סוג: 9

Electric irons, electrical and steam irons, electric 
press irons.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus (lighting armatures for vehicles, 
for indoors and outdoors), apparatus for heating and 
steam producing installations (including solid, liquid 
and gas fuel and electric stoves, cook stoves), 
industrial type cooking, drying and cooling 
installations, climatization and air-conditioning 
devices, cooling apparatus and freezers, heating 
apparatus, electric and gas generators (installations), 
machines and devices used fur cooking, drying and 
boiling (excluding use for personal purposes), water 
softening apparatus, water purifying apparatus, water 
purifying installations, sewage purifying installations, 
apparatus used for beauty saloon purposes in this 
class (including hand drying machines), electrically 
heated coverlets and electrically heated quilts not for 
medical purposes, heating pillows, electric, not for 
medical purposes, electrical or non-electrical foot 
heaters, hot water bottles, pasteurizing and sterilizing 
machines.

Class: 35 סוג: 35

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; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through 
mail order catalogues or by means of electronic 
media, for example, through web sites or television 
shopping programmes.
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 Owners

Name: Simfer Dayanikli Tüketim Marmülleri Ticaret ve 
Sanayi Anonim Şirketi

Address: Evren Mah. Bahar Cad., Polat Is Merkezi,, 
Gunesli Bagcilar, Istanbul, Turkey

Identification No.: 73685

(Turkey Joint Stock Company)
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Trade Mark No. 241192 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091361 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of disorders in the field of ophthalmology 
and eye care; care solutions for contact lenses; 
preparation of products for ophthalmological use for 
diagnosing and treating ocular disorders.

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; software for databases relating to 
ophthalmology and eye care; audio and video 
cassettes, CD-ROMs relating to ophthalmology and 
eye care.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments 
relating to ophthalmology and eye care.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter of all types, namely information 
bulletins, newspapers, magazines, periodicals, 
books, journals and posters distributed in the field of 
ophthalmology and eye care.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing and distribution in the field of 
ophthalmology and eye care, distribution of 
promotional materials relating to ophthalmology and 
eye care.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, radio, television, electronic, 
telephone and computer communications, 
communication via tele-computing, communication 
by means of computer, also via the internet; 
computer-assisted transmission of messages and 
images, transmission of information in the field of 
ophthalmology and eye care by all means, including 
the Internet; transmitting of information to all health 
care partners.

Class: 41 סוג: 41

Education and training in the field of ophthalmology 
and eye care; organization of seminars, conferences 
and congresses in the aforementioned field; 
publication of health-related journals, books and 
guides.
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 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, F-75008 Paris, France

Identification No.: 73177

(France Société Anonyme)

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely 
chemical research, biological and pharmaceutical 
research, design and development of software and 
databases, all relating to ophthalmology and eye 
care.

Class: 44 סוג: 44

Medical services in connection with ophthalmology 
and eye care; health care, awareness-raising and 
information campaigns relating to ophthalmology and 
eye care.

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

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

European Community Trade Mark, 01/02/2011, No. 
009701707

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/02/2011, מספר 
009701707

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 241196 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091400 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods, not included in other 
classes, fabrics, essentially waterproofed fabrics, 
laminated fabrics and fabrics impregnated with a 
plastic coating.

Class: 26 סוג: 26

Bands and strips, especially bands for soldering the 
seams of textile goods (sealing strips for seams); 
accessories for textile goods and clothing, especially 
buttons, hooks and eyelets, zippers, fasteners and 
self-gripping materials.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of textiles, particularly to ennoble, coat 
and/or laminate textile materials.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/04/2011, No. 1223509 בנלוקס, 14/04/2011, מספר 1223509

Class: 24 סוג: 24

Class: 26 סוג: 26

Class: 40 סוג: 40
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Different 
shades of green and gray; white and black. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Vetex, Naamloze vennootschap

Address: Leon Bekaertstraat 14, B-8770 Ingelmunster, 
Belgium

Identification No.: 73689

(Belgique Joint stock company)
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Trade Mark No. 241200 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091464 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; audiovisual 
receivers; blank DVDs and CD ROMs; prerecorded 
audio and video DVD and pre-recorded audio and 
video CD-ROMs; compact discs (audio-video) 
containing music, entertainment, film, animations and 
computer games; DVD containing musical and 
animations films and containing games; recorded 
video and tapes containing musical film, animations 
and games; cinematographic film, exposed; video 
games (computer games); discs and cartridges for 
video games; video game apparatus for use with 
televisions; video games programs; game software 
for use on computers or video game players; 
computer games; computer software for video games 
or for games machines.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; stationery cases; agendas 
and diaries; pocket diaries; note books; sketch 
books; writing pads; albums; exercise books; printed 
cards; gift cards; envelopes (stationery); wrapping 
paper; documents holders (stationery); folders 
(stationery); ring binders; calendars; drawing paper; 
note paper; adhesives for stationery or household 
purposes; stickers (stationery); artists' materials; 
paint brushes; drawing instruments; pens; pencils; 
bookmarks; book ends; photographs; photograph 
stands; newspapers; magazines (periodicals); books; 
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; bookbinding material.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing items namely sweaters, cardigans, 
waistcoats, suits, trousers, shorts, jumpers, 
raincoats, clothing made of leather, stockings and 
socks, stocking suspenders, sock suspenders, wind 
resistant jackets, ski trousers, fur coats, overcoats, 
skirts, dresses, jackets, undershirts, T-shirts, jerseys 
and breeches for sports, blouses, shirt collars, shirts, 
foulards, beachwear, swimsuits, bikini, tracksuits; 
wedding dresses; underwear, bras, brassiere, 
corsets, underpants, briefs, vests, nightgowns, 
negligees, pyjamas, gloves, shawls, scarves, 
neckties, bow ties, belts (clothing), suspenders, hats, 
caps; shoes, boots, half boots, leather shoes, 
galoshes, rain boots, sports footwear, sandals, 
slippers, shoe soles, shoe heels, footwear uppers.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; bean bag dolls; dolls for 
ventriloquist; toy masks; carnival masks; collectable 
toy figures; action figures and accessories therefor; 
plush toys; puppets; parlor games; board games; 
electric action toys; hand-held units for playing 
electronic games (other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor); 
mechanical toys; jigsaw puzzles; building blocks; 
action skill games; manipulative games; chess sets; 
magic tricks; playing cards; musical toys; music box 
toys; party games; bath toys; snow globes; marbles; 
yo-yos; spinning tops; inflatable toys; squeeze toys; 
stuffed toys; soap bubbles (toys); kites; toy bucket 
and shovel sets; mobiles (toys); toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy trucks; toy model kit cars; 
water squirting toys; gymnastic and sporting articles 
(included in this class); rubber balls; balloons; soccer 
balls; basketballs; baseballs; beach balls; bowling 
balls; tennis balls; golf balls; golf gloves (accessories 
for games); baseball bats; catchers' mitts 
(accessories for games); hockey pucks; roller skates; 
skateboards; jump ropes; table tennis tables; target 
games; punching balls; badminton sets; disc toss 
toys; paper party hats; paper party favors; 
decorations for Christmas trees (except illumination 
articles and confectionery); Christmas stockings 
(accessories for games).
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 Owners

Name: RAINBOW S.R.L.

Address: snc, via Brecce, I-60025 LORETO (AN), Italy

Identification No.: 73692

(Italy Limited Liability Company)

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; entertainment in the nature of cinema 
films; production, distribution and rental of films, of 
television and radio programmes, of sound and video 
recordings; production of live entertainment events; 
showing of cinematographic films; presentation of 
recitals; television entertainment in the nature of 
action, live, comic, dramatic and/or cartoon television 
programmes; rental of video cassettes; multimedia 
production services related to entertainment 
softwares; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; interactive entertainment via a 
global information network; providing movies 
available on-line on the Internet, not downloadable; 
providing games from the Internet, not downloadable; 
publication of books, magazines and electronic 
publications on cinema, music and video games; 
information on services related to games, music and 
cinema services available on-line, not downloadable; 
booking of rooms for entertainment; booking of seats 
for shows; booking of theater and cinema tickets; 
booking of seats for shows using electronic ticketing 
systems; education; providing of training; sporting 
and cultural activities.

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

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

Italy, 27/04/2011, No. MC 2011 C 000237 C 2011 MC 000237 איטליה, 27/04/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 52129/11/2012



Trade Mark No. 241201 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091491 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Peter Dücker

Address: An der Eller, 29, 36145 Hofbieber, Germany

Identification No.: 73693

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather as well as goods 
made thereof except those included in other classes; 
animal skins and hides; trunks and travelling 
bags/suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; 
suitcases/valises; vanity cases; travelling trunks; 
handbags; travelling bags; rucksacks; shopping bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Germany, 25/01/2011, No. 30 2011 003 959.3/25 גרמניה, 25/01/2011, מספר 959.3/25 003 2011 30

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 52229/11/2012



Trade Mark No. 241202 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BMA Brandstätter Rechtsanwälte GmbH

Address: Wallnerstraße 3, A-1010 Wien, Austria

Identification No.: 73694

(Austria Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business inquiries and information, 
business evaluations, business management, 
business administration, business management and 
organizational consulting services, business 
management assistance services.

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, 
seminars and symposiums; publication of books, 
magazines, newspapers and pamphlets, publication 
of texts (other than publicity texts).

Class: 45 סוג: 45

Legal services; services of lawyers, in particular 
litigation services, legal research, supplying 
professional information regarding the evolution and 
practice of law on a general and local level, 
intellectual property consulting services, services in 
the field of patents and trademarks, intellectual 
property portfolio management services and licensing 
consulting 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)

Austria, 29/06/2011, No. AM 3206/2011 AM 3206/2011 אוסטריה, 29/06/2011, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

ט"ו כסלו תשע"ג - 52329/11/2012



Trade Mark No. 241216 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Julius Blum GmbH

Address: Industriestraße 1, A-6973 Höchst, Austria

Identification No.: 73705

(Austria Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Drawer guide rails, predominantly made of metal.

Class: 20 סוג: 20

Drawers; drawer components, not of metal.

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

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

Austria, 14/02/2011, No. AM 796/2011 AM 796/2011 אוסטריה, 14/02/2011, מספר

Class: 6 סוג: 6

Austria, 15/03/2011, No. AM 796/2011 AM 796/2011 אוסטריה, 15/03/2011, מספר

Class: 20 סוג: 20

ט"ו כסלו תשע"ג - 52429/11/2012



Trade Mark No. 241222 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGDONG AURICAN ARCHITECTURAL 
HARDWARE CO., LTD.

Address: No.06B3 Block,,Shengping 2nd Industrial 
Area,,Shan, Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 73706

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Chains of metal; hinges of metal; door bolts; runners 
of metal for sliding doors; window pulleys; fittings of 
metal for windows; hardware of metal; door openers, 
non-electric; door closers, non-electric; metal window 
hooks.

ט"ו כסלו תשע"ג - 52529/11/2012



Trade Mark No. 241224 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090930 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pilaris Labs LLC

Address: Suite 3015,11030 RCA Center Drive, Palm 
Beach Gardens FL 33410, U.S.A.

Identification No.: 73707

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated hair care preparations, namely, hair 
lotions, hair foam, hair creams, hair gels, conditioners 
and shampoos, all to prevent hair loss.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85245223 ארה"ב, 17/02/2011, מספר 85245223

Class: 3 סוג: 3

ט"ו כסלו תשע"ג - 52629/11/2012



ואנזימו
Trade Mark No. 241299 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease. 

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.                                                               

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 52729/11/2012



נרבנטרה
Trade Mark No. 241300 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease. 

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.                                                               

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 52829/11/2012



מודיבאנז
Trade Mark No. 241301 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease. 

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.                                                               

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 52929/11/2012



קינאסנט
Trade Mark No. 241302 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Multiple Sclerosis, Lupus Nephritis and Crohn's 
Disease. 

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה, בזאבת כלייתית 
ובמחלת קרוהן.                                                               

                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 53029/11/2012



Trade Mark No. 241326 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091512 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

Address: Tour Main Montparnasse (14ème étage),,33 
Avenue du, F-75015 PARIS, France

Identification No.: 73715

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; temporary accommodation; motel 
services; accommodation agencies (hotels, boarding 
houses); vacation homes and bed and breakfasts; 
vacation camp services (accommodation); vacation 
cottage services; rental of rooms; booking of hotel 
rooms (for travelers), temporary accommodation and 
boarding houses; food and drink services (meals), 
including food and drink home delivery services; 
preparing take-away meals and dishes; cafeterias; 
bar and pub services; fast-food restaurants and 
snackbars; self-service restaurants; cafeterias; tea 
shop services; ice-cream shop services; catering 
services; rental of temporary accommodation and of 
meeting rooms; rental of transportable constructions, 
tents, chairs, tables, table linen and glassware; child 
daycare and nursery services; boarding for animals; 
providing of campgrounds; retirement homes for the 
elderly (accommodation); rental of rooms.

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

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

France, 22/03/2011, No. 113816499 צרפת, 22/03/2011, מספר 113816499

Class: 43 סוג: 43

ט"ו כסלו תשע"ג - 53129/11/2012



Trade Mark No. 241328 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091550 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: WINTECH GLOBAL

Address: 15 quai Charles de Gaulle,,World Trade 
Center,,Lyo, F-69006 LYON, France

Identification No.: 73717

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services provided by 
engineers in the petroleum, gas and heavy fuel 
industrial sectors; industrial analysis and research 
services in the energy production sector; analysis for 
oil-field exploitation; technical project studies in the 
petroleum, gas and heavy fuel industrial sectors; 
surveying (engineers' services) in the petroleum, gas 
and heavy fuel industrial sectors; oil-field surveys; 
services of engineers in the petroleum, gas and 
heavy fuel industrial sectors; oil prospecting; 
geological prospecting; technical research in the 
petroleum, gas and heavy fuel industrial sectors; 
analysis services and technical consulting provided 
by engineers on installations, maintenance and repair 
of equipment for detecting, extracting, producing, 
processing and routing petroleum and gas.

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

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

France, 13/01/2011, No. 113797056 צרפת, 13/01/2011, מספר 113797056

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 53229/11/2012



Trade Mark No. 241331 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091573 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NE-AD ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Uluyol Kişla Cad. İşkent Sanayi,Sitesi D Blok 
No:, Bayrampaşa-İstanbul, Turkey

Identification No.: 73720

(Turkey Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monophase switch, phase switch, surface mounted 
and flush-mounted flat-grounded plugs.

ט"ו כסלו תשע"ג - 53329/11/2012



Trade Mark No. 241333 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091591 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KAÇMAZLAR OTOMOTİV TİCARET VE 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Address: 3.Organize Sanayi Bölgesi,,İhsandede 
Caddesi,,9 No, KONYA, Turkey

Identification No.: 73722

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, trucks, buses, tow trucks, tractors, 
refrigerated vehicles, namely, trailers, trucks, 
vehicles mixing and transporting concrete, military 
vehicles for transport purposes, namely, boats, 
automobiles; ambulances, watering trucks, hose 
trucks, sports cars, motorized golf carts, garbage 
trucks, mobile funeral service vehicles, namely, 
hearses; trailers for transporting mobile kitchens, 
forklifts, namely, fork lift trucks, sewage trucks; brake 
cylinder repair kits, brakes for land vehicles, brake 
linings and shoes for land vehicles; tipping bodies for 
lorries, automobile engines, land vehicle tires, wheel 
rims for vehicles, automobile chassis, axles for land 
vehicles; automobile parts, namely, axletrees, 
connecting rods for land vehicles other than parts of 
motors and engines; transmissions gearboxes, parts 
for land vehicles, namely, clutches; vehicle parts, 
namely cylinders and parts, turbines for land 
vehicles, transmission chains for land vehicles.

ט"ו כסלו תשע"ג - 53429/11/2012



Trade Mark No. 241335 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091621 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal construction materials, particularly metal 
panels and bindings for construction purposes; metal 
sidings for insulating panels for construction 
purposes.

Class: 17 סוג: 17

Fiberglass for insulation purposes; fiberglass yarn for 
insulation purposes; fabric for insulation purposes; 
glass wool panels reinforced with fiberglass mats for 
insulation purposes; insulating panels covered with 
fiberglass mats; insulating materials covered with 
fiberglass surfacing mats.

Class: 19 סוג: 19

Non-metal construction materials, namely glass (in 
the form of mats) for construction and for the 
construction of roofings; construction materials, 
namely panels, boards and rolls, surface-coated or 
not, having thermal and acoustic insulation properties 
and properties protecting against damp and fire used 
in the construction of walls, partitions, ceilings, false 
ceilings, suspended ceilings, flooring, roofing, false 
roofs, facings and waterproof insulating modular 
units.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and fiberglass-woven fabrics, specifically 
intended for reinforcing plastic materials, rubber, 
metals, bitumens, plaster and paper, for textile use; 
wall hangings and wall coverings of textile.

Class: 27 סוג: 27

Non-textile wall coverings, wall hangings and 
wallpaper, and wall coverings of plastic materials.

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

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

France, 13/12/2010, No. 10/3789852 צרפת, 13/12/2010, מספר 10/3789852

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 24 סוג: 24

ט"ו כסלו תשע"ג - 53529/11/2012



 Owners

Name: SAINT-GOBAIN ADFORS

Address: 517 Avenue de la Boisse, F-73000 
CHAMBERY, France

Identification No.: 73724

(France Société par Actions Simplifiée)

Class: 27 סוג: 27

ט"ו כסלו תשע"ג - 53629/11/2012



Trade Mark No. 241336 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091642 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue, 
silver. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Obshestvo s ogranitchennoy 
otvetstvennoustiu Yuvelirniy zavod "Platina"

Address: d. 8, ul. Okrugnaya, pgt. Krasnoe-na Volge,, 
RU-157940 Kostromskaya obl., Russian Federation

Identification No.: 73725

(RU Société à Responsabilité Limitée)

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; jewelry, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others.

ט"ו כסלו תשע"ג - 53729/11/2012



Trade Mark No. 241338 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: Tangbei Village,,Leidian Town,,Dequing 
County, Zhejiang Province, People's Republic of China

Identification No.: 73726

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hoisting machines; elevators (lifts); three-
dimensional garage with elevators; handling 
apparatus for loading and unloading; hoppers 
(mechanical discharging); cranes (lifting and hoisting 
apparatus); elevating apparatus; hydraulic presses.

ט"ו כסלו תשע"ג - 53829/11/2012



Trade Mark No. 241341 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091702 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAKRYTE AKTSIONERNE TOVARYSTVO 
"AVK"

Address: 1-a Oleksandrivka Street, 9, Donetsk 83062, 
Ukraine

Identification No.: 73728

(Ukraine Closed Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potato chips; potato crisps; potato flakes.

Class: 30 סוג: 30

Confectionery products; crackers; cookies; flour-
milling products; cereal preparations; oat-based food; 
rusks; sandwiches; chips (cereal products).

ט"ו כסלו תשע"ג - 53929/11/2012



Trade Mark No. 241342 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Red Bull GmbH, Trademark Department

Address: Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria

Identification No.: 73729

(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.

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

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

Austria, 22/03/2011, No. AM1477/2011 AM1477/2011 אוסטריה, 22/03/2011, מספר

Class: 32 סוג: 32

ט"ו כסלו תשע"ג - 54029/11/2012



Trade Mark No. 241343 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091708 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow and 
red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: TIGER Coatings GmbH & Co. KG

Address: Negrellistrasse 36, A-4600 Wels, Austria

Identification No.: 73730

(private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Lacquers; powder lacquers; colors (paints); coatings; 
distempers; wood coatings (paints); primers.

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

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

Austria, 14/01/2011, No. AM 205/2011 AM 205/2011 אוסטריה, 14/01/2011, מספר

Class: 2 סוג: 2

ט"ו כסלו תשע"ג - 54129/11/2012



Trade Mark No. 241344 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091724 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Holdingselskabet Johannes Lassen A/S

Address: Industrivej 7, V. Aby, DK-5600 Faaborg, 
Denmark

Identification No.: 73731

(Denmark Limited liability company incorporated under 
the laws of Denmark CVR-No: 39336219)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Plants for industrial surface treatment, namely 
machines for degreasing and phosphating metal 
products and plastic products; machines for applying 
lacquer; conveyor systems for item handling, namely 
overhead conveyor systems and roller conveyor 
systems, in connection with surface treatment.

Class: 11 סוג: 11

Ventilation plants in connection with surface 
treatment; ovens for drying and curing industrial 
products, waste-water treatment plants.

Class: 37 סוג: 37

Installation of complete surface treatment plants.

ט"ו כסלו תשע"ג - 54229/11/2012



Trade Mark No. 241345 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091755 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, grey, 
light-blue, blue-green, black, brown, light-brown, 
dark-brown, green, dark-green, red-brown and 
yellow-brown. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the PRODUCED AND BOTTLED IN 
RUSSIA; LIMITED EDITION; KREPOST 40; VODKA; 
OB'YOM 0,5 L. separately, but in the combination of 
the mark.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "RUSINVEST"

Address: Novomytishchenskiy prospekt, 41,,korp. 1, 
Mytishch, RU-141018 Moskovskaya Oblast, Russian 
Federation

Identification No.: 73732

(RU A Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

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

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

Russian Federation, 30/03/2011, No. 2011709350 רוסיה, 30/03/2011, מספר 2011709350

Class: 33 סוג: 33

ט"ו כסלו תשע"ג - 54329/11/2012



Trade Mark No. 241347 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091796 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, 
Netherlands

Identification No.: 71963

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
including medical image processing apparatus, parts 
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)

Benelux, 22/02/2011, No. 1220120 בנלוקס, 22/02/2011, מספר 1220120

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 54429/11/2012



Trade Mark No. 241348 מספר סימן

Application Date 06/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091840 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 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: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, magazines and bulletins in the field of 
accounting and accountancy; publications, namely, 
newsletters, magazines and bulletins in the fields of 
accounting and accountancy in electronic formats.

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, newsletters, magazines and 
bulletins in the fields of accounting and accountancy, 
in print.

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, magazines and bulletins in the field of 
accounting and accountancy (terms too vague in the 
opinion of the International Bureau - Rule 13(2)(b) of 
the Common Regulations).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/05/2011, No. 85309794 ארה"ב, 02/05/2011, מספר 85309794

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 54529/11/2012



Trade Mark No. 241349 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091846 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FLOORTEX Europe Limited

Address: 10 Miller Court, Severn Drive,,Tewkesbury 
Business, Tewkesbury, Gloucestershire GL20 8DN, 
United Kingdom

Identification No.: 73734

(Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mousepads (mousemats); equipment pads for 
computers, printers, scanners, fax machines, 
telephones, copiers.

Class: 27 סוג: 27

Protective floor mats, in particular of plastic; stair 
protectors.

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

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

United Kingdom, 14/04/2011, No. 2 578 817 ממלכה מאוחדת, 14/04/2011, מספר 817 578 2

Class: 9 סוג: 9

Class: 27 סוג: 27

ט"ו כסלו תשע"ג - 54629/11/2012



Trade Mark No. 241350 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iroko Pharmaceuticals LLC

Address: The Navy Yard Corporate Center,,One Crescent 
Drive, Philadelphia PA 19112, U.S.A.

Identification No.: 73696

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation.

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

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

U.S.A., 01/09/2011, No. 85413540 ארה"ב, 01/09/2011, מספר 85413540

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 54729/11/2012



Trade Mark No. 241351 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iroko Pharmaceuticals LLC

Address: The Navy Yard Corporate Center,,One Crescent 
Drive, Philadelphia PA 19112, U.S.A.

Identification No.: 73696

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation.

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

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

U.S.A., 01/09/2011, No. 85413552 ארה"ב, 01/09/2011, מספר 85413552

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 54829/11/2012



Trade Mark No. 241352 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091862 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Iroko Pharmaceuticals LLC

Address: The Navy Yard Corporate Center,,One Crescent 
Drive, Philadelphia PA 19112, U.S.A.

Identification No.: 73696

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation.

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

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

U.S.A., 01/09/2011, No. 85413559 ארה"ב, 01/09/2011, מספר 85413559

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 54929/11/2012



Trade Mark No. 241353 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091871 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DALSAN ALCI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: 1. Cad. Sincap Sok. No: 12,,Buyuksanayi, 
Iskitler Ankara, Turkey

Identification No.: 73735

(Turkey Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Gypsum plaster, gypsum panel (gypsum panel made 
from plaster having special cardboard on its both 
sides).

ט"ו כסלו תשע"ג - 55029/11/2012



Trade Mark No. 241356 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091911 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No claim is made to the 
exclusive right to use "MASTIHA" apart from the 
mark as shown. separately, but in the combination of 
the mark.

 Owners

Name: POTOPOIIA PLOMARIOU - ISIDOROS 
ARVANITIS ANONYMI ETERIA, also trading as 
POTOPOIIA PLOMARIOU ISIDOROS ARVANITIS S.A.

Address: Thesi Kampos Plagias, GR-812 00 Plomari, 
Lesvos, Greece

Identification No.: 73738

(Greece Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, alcoholic beverages excluding beer, liqueurs.

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

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

Greece, 22/07/2011, No. 213990 יון, 22/07/2011, מספר 213990

Class: 33 סוג: 33

ט"ו כסלו תשע"ג - 55129/11/2012



Trade Mark No. 241357 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091935 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SONARSOURCE S.A.

Address: Ruelle du P'tit Gris, 1, CH-1228 Plan-les-
Ouates, Switzerland

Identification No.: 73739

(Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software.

Class: 41 סוג: 41

Teaching, training.

Class: 42 סוג: 42

Software design, development, integration, 
installation, verification and updating and 
maintenance 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, 14/03/2011, No. 613347 שוויץ, 14/03/2011, מספר 613347

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 55229/11/2012



Trade Mark No. 241358 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091936 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe 
proizvodstvenno-torgovoe predpriatie "KARAVAN" 
korporatsii "Kamberli Marketing Korp."

Address: komm. 2, d. 1, oul. Zavodskaia,,Zaslavl, 223034 
Minskaia obl., Belarus

Identification No.: 71864

(Bélarus Entreprise étrangère unitaire privée de 
production et de commerce)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee, vegetal preparations for use 
as coffee substitutes, coffee-based beverages, coffee 
beverages with milk, coffee flavorings, unroasted 
coffee.

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

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

Belarus, 24/02/2011, No. 20110718 רוסיה הלבנה, 24/02/2011, מספר 20110718

Class: 30 סוג: 30

ט"ו כסלו תשע"ג - 55329/11/2012



Trade Mark No. 241360 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091939 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wilton Industries, Inc.

Address: 2240 W. 75th St., Woodridge IL 60517, U.S.A.

Identification No.: 73740

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Food coloring.

Class: 8 סוג: 8

Cake cutters.

Class: 9 סוג: 9

Measuring spoons and measuring cups.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting school and 
courses in the field of cake decorating and 
distribution of training material in connection 
therewith; entertainment services in the nature of a 
television series featuring a variety of topics relating 
to food, recipes, baking, cooking, decorating, 
entertaining, crafts, favors and food arrangements.

ט"ו כסלו תשע"ג - 55429/11/2012



Trade Mark No. 241361 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IKKS GROUP

Address: 94 rue Choletaise, F-49450 Saint Macaire en 
Mauges, France

Identification No.: 73741

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underwear, lingerie, leather belts (clothing), 
headgear, footwear (excluding orthopedic footwear).

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

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

France, 07/03/2011, No. 11.3.811.973 צרפת, 07/03/2011, מספר 11.3.811.973

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 55529/11/2012



Trade Mark No. 241362 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091972 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

Identification No.: 71467

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Lasers not for 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)

U.S.A., 16/03/2011, No. 85268726 ארה"ב, 16/03/2011, מספר 85268726

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 55629/11/2012



Trade Mark No. 241363 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091990 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones; computer software used to create 
visualizations of multi-dimensional designs in the 
fields of architecture, engineering, interior design, 
landscaping, game development and graphic arts; 
computer software for accessing browsing over 
computer networks and secure private networks, also 
known as, communication software for providing 
access to the Internet; computer software for sharing 
of data and information over computer networks and 
secure private networks; computer software for 
communicating over computer networks and secure 
private networks, also known as, voice-over Internet 
protocol (VOIP) software, software for instant 
messaging, and software for reading and sending 
emails; computer software for use in connecting to 
and searching the contents of remote computers, 
computer networks, and secure private networks; 
computer software for running web applications; 
computer search engine software; computer storage 
devices, namely, blank flash drives; computer mice 
and electric adapters.

Class: 35 סוג: 35

Computerized on-line retail store services in the field 
of software applications for use on computers, mobile 
phones, and other electronic devices; computerized 
on-line ordering services in the field of books.

Class: 36 סוג: 36

Electronic commerce payment services.

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; 
computer services, namely, providing search engines 
to allow users to find blogs on a wide variety of 
topics; computer services, namely, providing a 
search engine to allow users to search full texts of 
books, find reviews and other information on books, 
search for magazine content, and find references 
books on other wide sites; provision of customized 
search engines for others; providing technical 
information in the field of computer software 
development; providing a web site featuring software 
development tools and API's (application program 
interface) for developers.

ט"ו כסלו תשע"ג - 55729/11/2012



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, U.S.A.

Identification No.: 71878

(Delaware, United States CORPORATION)

ט"ו כסלו תשע"ג - 55829/11/2012



Trade Mark No. 241364 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091992 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WOONGJIN COWAY CO., LTD.

Address: 658 Yugu-ri,,Yugu-eup, Gongju, 
Choongcheongnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 73055

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water purifying apparatus and machines for 
household purposes; filters for water purifying 
apparatus and machines for household purposes; 
water purifying apparatus and machines for industrial 
purposes; filters for water purifying apparatus and 
machines for industrial purposes; filters for water 
purifying apparatus and machines; filters for drinking 
water; bidets; air conditioning installations; air 
conditioning apparatus; water conduits installations; 
sanitary apparatus and installations; air driers; air 
sterilisers; air filtering installations; air purifying 
apparatus and machines; air cleaners; air 
deodorising apparatus; industrial dehumidifiers; water 
filtering apparatus; water softening apparatus; 
deodorising apparatus not for personal use; 
humidifiers; electric water purifying apparatus and 
machines for household purposes.

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

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

Republic of Korea, 04/05/2011, No. 4020110024462 דרום קוריאה, 04/05/2011, מספר 4020110024462

Class: 11 סוג: 11

ט"ו כסלו תשע"ג - 55929/11/2012



Trade Mark No. 241369 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092079 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Non-pharmaceutical wound dressings, skin wound 
bandages, absorbent wound dressing pads, rolls of 
absorbent wound dressings for use in non-
pharmaceutical treatment, management and 
prevention of damaged and intact skin, wounds, 
diaper rash, breast feeding complications and non-
pharmaceutical relief and reduction of pain, 
inflammation, swelling and bruising.

Class: 16 סוג: 16

Printed written materials, namely, product and 
informational brochures, newsletters, pamphlets, 
product sheets providing information regarding non-
pharmaceutical pain management, pain cure, wound 
dressing, wound management and non-
pharmaceutical wound treatment goods and services.

Class: 44 סוג: 44

Medical product services, namely, providing 
information regarding non-pharmaceutical pain 
management, pain cure, wound dressing, wound 
management and non-pharmaceutical wound 
treatment goods and services via the world wide web 
and in online videos.

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

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

U.S.A., 08/02/2011, No. 85236723 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236723

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 56029/11/2012



 Owners

Name: Sessions Pharmaceuticals Inc.

Address: 16W300 83rd Street, Burr Ridge, IL 60527-
5848, U.S.A.

Identification No.: 73744

(Illinois, United States Corporation)

U.S.A., 08/02/2011, No. 85237056 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85237056

Class: 16 סוג: 16

Class: 44 סוג: 44

ט"ו כסלו תשע"ג - 56129/11/2012



Trade Mark No. 241370 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092089 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nanometrics Incorporated

Address: 1550 Buckeye Drive, Milpitas CA 95035, U.S.A.

Identification No.: 73745

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical inspection and metrology apparatus for 
inspection and measurement of semiconductor 
wafers; optical inspection and metrology apparatus 
for integration with other process equipment for the 
inspection and measurement of semiconductor 
wafers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85244592 ארה"ב, 17/02/2011, מספר 85244592

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 56229/11/2012



Trade Mark No. 241372 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092092 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyewear, sunglasses, ski masks, helmets, sports 
helmets, ski helmets, measuring apparatus for 
determining ski boot size.

Class: 18 סוג: 18

Sets of luggage and bags, of leather or imitation 
leather, of cloth, travel bags, backpacks, handbags, 
belt bags, shoulder bags, tennis bags, beach bags, 
mountain climbing bags, hiking bags, school bags, 
travel bags, wheeled bags, empty purses, umbrellas, 
parasols.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, sportswear, except for diving, namely used 
for ski, tennis, overgarments, waterproof clothing, 
windproof clothing, underclothing, gloves and 
mittens, caps (headgear), baseball caps, belts, ski 
suits, parkas, anoraks, shirts, polo shirts, T-shirts, 
sweatshirts, shorts, skirts, Bermuda shorts, tanktops, 
slacks, socks, footwear, sports footwear, leisure 
footwear, tennis footwear, ski and after-ski footwear, 
surf footwear, hiking footwear, mountain footwear, 
running footwear, boots, sandals.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles, namely skis, ski 
bindings, snowboards, snowboard bindings, ski 
poles, snowshoes, slalom gates and marker poles; 
protective padding for sportswear, namely knee 
guards, elbow guards, back protectors.

ט"ו כסלו תשע"ג - 56329/11/2012



 Owners

Name: SALOMON SAS

Address: Les Croiselets, F-74370 METZ-TESSY, France

Identification No.: 73746

(France Société anonyme par actions simplifiée)

Class: 35 סוג: 35

Retail services, including provided over a global 
computer network or via any other online method, of 
sports and leisure clothing, sports articles, eyewear, 
sunglasses, ski masks, protective helmets for sports, 
jewelry articles and timepieces, sports bags, travel 
bags, leisure bags, backpacks, purses, for printed 
matter including magazines, DVDs, CD-ROMs, 
videos, DCDs, CDs and electronic games; 
advertising, sample and prospectus distribution.

Class: 41 סוג: 41

Arranging of sports competitions, instruction of any 
snow sports techniques, arranging and producing of 
shows and films.

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

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

France, 04/07/2011, No. 1 3 843 651 צרפת, 04/07/2011, מספר 651 843 3 1

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 56429/11/2012



Trade Mark No. 241373 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092111 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IKKS GROUP

Address: 94 rue Choletaise, F-49450 Saint Macaire en 
Mauges, France

Identification No.: 73741

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, underwear, lingerie, leather belts (clothing), 
headgear, footwear (excluding orthopedic footwear).

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

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

France, 07/03/2011, No. 11.3.811.977 צרפת, 07/03/2011, מספר 11.3.811.977

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 56529/11/2012



Trade Mark No. 241374 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092123 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Groupon, Inc.

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

Identification No.: 73747

(Delaware, United States CORPORATION)

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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 14/03/2011, No. 85266539 ארה"ב, 14/03/2011, מספר 85266539

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 56629/11/2012



Trade Mark No. 241380 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092266 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, silver, 
gray, light gray, dark gray, black and white. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 27/06/2011, No. 616789 שוויץ, 27/06/2011, מספר 616789

Class: 34 סוג: 34

ט"ו כסלו תשע"ג - 56729/11/2012



Trade Mark No. 241381 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092282 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for integrating already existing 
Web browsers into one's own portal.

Class: 16 סוג: 16

Paper and printed matter of all kinds such as letters; 
documentation material for making a presentation; 
notepads; pencils; cards; stickers; embroiderers; 
flyers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing and head coverings of all kinds.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

Class: 35 סוג: 35

Dissemination of advertisements, publishing 
advertising pamphlets, assistance and consulting for 
companies in the field of presence on the Internet 
and the use of the Internet and of new media, and 
regarding the entry of computers and computer 
software online; mediation for economic and 
commercial contracts, also by using the Internet, 
office functions.

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic telecommunication services; 
providing access to digital networks, data networks, 
computer networks and Internet platforms for the 
optimal marketing of companies by owners, 
establishing anchor links between companies and 
users; mediating access to Internet platforms; 
providing information services to others by means of 
global networks of computers.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; providing interactive information, 
online from data banks or available over the Internet, 
through education courses and entertainment events.

ט"ו כסלו תשע"ג - 56829/11/2012



 Owners

Name: advema IPM Ltd.

Address: P.O. Box 309,Ugland House, KY-KY1-1104 
Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 73750

(Cayman Islands Société à responsabilité limitée (SARL) 
/ Limited Liability Company (Ltd.))

Class: 42 סוג: 42

Design, development and implementation of 
computers and of computer-software in the field of 
telecommunication; production of computer-software 
for data processing; computer software design; 
computer consulting services; providing Internet 
platforms and providing or renting storage space on 
the Internet.

Class: 45 סוג: 45

Legal services.

ט"ו כסלו תשע"ג - 56929/11/2012



Trade Mark No. 241383 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092289 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders.

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

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

Republic of Korea, 31/01/2011, No. 4020110005579 דרום קוריאה, 31/01/2011, מספר 4020110005579

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 57029/11/2012



Trade Mark No. 241384 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092302 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing a user's 
location and finding, locating, and interacting with 
other users and places; downloadable mobile 
application software for displaying stylized icons; 
computer application software for mobile phones, 
namely, software for posting reviews and 
recommendations on products and services of 
others.

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
providing an interactive web site at which users can 
post reviews and recommendations on the products 
and services of others; promoting goods and services 
by providing a mobile application featuring coupons, 
rebates, discounts or special offerings on goods and 
service provided by others; contests and incentive 
award programs to promote the sale of products and 
services of others; promoting the goods and services 
of others.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games.

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places; 
on-line non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's location and finding, locating, and 
interacting with other users and places, incorporating 
stylized icons.

ט"ו כסלו תשע"ג - 57129/11/2012



 Owners

Name: Foursquare Labs, Inc.

Address: 36 Cooper Square, 6th Floor, New York NY 
10003, U.S.A.

Identification No.: 73676

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services.

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

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

U.S.A., 10/12/2010, No. 85195463 ארה"ב, 10/12/2010, מספר 85195463

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

ט"ו כסלו תשע"ג - 57229/11/2012



Trade Mark No. 241385 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092309 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUNLOT SHARES CO., LTD.

Address: Hengban Base,,Yingdu Town,,Nan'an City, 
Fujian Province, People's Republic of China

Identification No.: 73752

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Hydrants; water flushing installations; heating 
installations (water); radiators (heating); pipe 
accessory for hot-water heating device; sanitary 
apparatus and installations; ornamental fountains; 
lighters.

ט"ו כסלו תשע"ג - 57329/11/2012



Trade Mark No. 241386 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092356 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: HANERGY HOLDING GROUP LTD.

Address: Room 148, No. 59 of Fifth Street,,Yanxi 
Industrial, 101407 Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 73753

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying apparatus and instruments; accumulators, 
electric; batteries; computers; transmitters of 
electronic signals; solar batteries; switches, electric; 
electrolysers; battery boxes; cables, electric.

Class: 40 סוג: 40

Metal treating; production of energy; processing of 
fuels; processing and treatment of chemical 
reagents; custom assembling of materials (for 
others); metal plating; fabric bleaching; 
decontamination of hazardous materials; rental of 
generators; metal casting.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/12/2010, No. 
8984030

סין, 23/12/2010, מספר 8984030

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 57429/11/2012



Trade Mark No. 241387 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092361 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD.

Address: Shenzhou Road,,Houzhai Industrial 
District,,Yiwu C, 322008 Zhejiang Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 73754

(China limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Office perforators; paper knives (office requisites); 
pencil sharpeners (electric or non-electric); stapler; 
pencil sharpener; staple puller (office requisites); 
clips for offices; bookends; drawing pins; moisteners 
(office requisites); jackets for papers; covers 
(stationery); writing pads; writing cases (stationery); 
pin (stationery); clip; stamp pads; inkpad; numbering 
machine; writing instruments; white-board pens; 
compasses for drawing; drawing rulers.

ט"ו כסלו תשע"ג - 57529/11/2012



Trade Mark No. 241388 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092382 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LIN HOLDING ApS

Address: Grøndalsvej 66, DK-8260 Viby, Denmark

Identification No.: 73755

(Denmark ApS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Knifes, forks, spoons, pallet knifes for cheese (hand 
tools), carving knifes and forks, tongs for ice and 
salad.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, hereunder furniture for storage of CDs, 
book cases, shelves for magazines, benches, sofas, 
chairs, deckchairs, footstools, high chairs, chests for 
toys, chest for drawers, wardrobes, coat hooks and 
hangers (not of metal), mirrors, picture frames, 
salvers, mail boxes (not of metal), bread baskets, 
bottle racks, figurines of plastic or wood, hat and gun 
racks, house numbers (not of metal and non 
luminous), food cabinets, coat trees, mobiles for 
decoration.

Class: 21 סוג: 21

House holding and kitchen tools and containers (not 
of solid or coated noble metal), hereunder especially 
utensils for barbecues namely brushes, turners and 
tongs, lasagna and cake turners; plates, salvers, 
breadbaskets for household purpose, saucepans, 
pots, pans, casseroles, dishes, manual salt and 
pepper mills, trivets (not of paper or textile), stand for 
place cards (not of noble metal), tea light holders, 
candle light holders, serviette holders and rings (not 
of noble metal), tea pots, tea pot warmers with tea 
light, glasses and mugs for coffee, cups for espresso, 
thermos bottles, bottle openers, corkscrews, vases, 
vine coolers (non-electrical containers), glassware, 
porcelain items (not contained in other classes), 
buckets, pedal bins.

ט"ו כסלו תשע"ג - 57629/11/2012



Trade Mark No. 241389 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Address: Hellabrunner Strasse 1, 81543 München, 
Germany

Identification No.: 73756

(Germany Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; parts of the aforementioned goods, as far 
as included in this class.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith (included this 
class); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Germany, 17/02/2011, No. 302011009803.4/11 גרמניה, 17/02/2011, מספר 302011009803.4/11

Class: 11 סוג: 11

Class: 14 סוג: 14

ט"ו כסלו תשע"ג - 57729/11/2012



Trade Mark No. 241393 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHEMINOVA A/S

Address: Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Denmark

Identification No.: 73759

(DENMARK Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, including insecticides, herbicides and 
fungicides.

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

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

Mexico, 09/03/2011, No. 1161459 מקסיקו, 09/03/2011, מספר 1161459

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 57829/11/2012



Trade Mark No. 241397 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0358483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arnold André GmbH & Co. KG

Address: Moltkestrasse 10-18, 32257 Bünde, Germany

Identification No.: 73760

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Raw tobacco; tobacco goods, in particular cigars, 
cigarillos, cheroots, smoking or chewing tobacco, 
cigarettes; cigarette paper.

ט"ו כסלו תשע"ג - 57929/11/2012



Trade Mark No. 241398 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0443086 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arnold André GmbH & Co. KG

Address: Moltkestrasse 10-18, 32257 Bünde, Germany

Identification No.: 73762

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco goods, in particular cigars, cigarillos, 
cheroots, smoking and chewing tobacco; cigarette 
paper.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58029/11/2012



Trade Mark No. 241399 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0575095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Octapharma AG

Address: Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen SZ, 
Switzerland

Identification No.: 73763

(Switzerland AG (public limited company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines, namely blood preparations to be injected 
intravenously.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58129/11/2012



Trade Mark No. 241401 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0871367 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-parasite collars for animals.

Class: 6 סוג: 6

Birdhouses (of metal).

Class: 7 סוג: 7

Aeration pumps for aquariums.

Class: 11 סוג: 11

Lighting for aquariums, filters and heaters for 
aquariums.

Class: 16 סוג: 16

Books on zoology and animals; indoor aquariums 
and accessories for the same, included in this class; 
indoor terrariums (vivariums).

Class: 18 סוג: 18

Dog leashes, collars for animals, muzzles; clothing 
for animals.

Class: 19 סוג: 19

Birdhouses (not of metal).

Class: 20 סוג: 20

Scratching posts for cats, pet beds, kennels for pets, 
cushions for pets, couches for pets, nests for pets.

Class: 21 סוג: 21

Cages for pets; travel cages for pets, bowls for pet 
food and drink, litter trays for pets.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58229/11/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, brown, 
blue, orange, black and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

Class: 28 סוג: 28

Toys for pets, fishing accessories, included in this 
class.

Class: 31 סוג: 31

Live animals; live plants; pet food; aromatized sand 
for pets; sanded paper for pets; drinks for pets; 
chewing bones for pets (edible).

Class: 37 סוג: 37

Care, cleaning and repair of aquariums, terrariums 
and pools.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58329/11/2012



Trade Mark No. 241402 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0871368 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-parasite collars for animals.

Class: 6 סוג: 6

Birdhouses (of metal).

Class: 7 סוג: 7

Aeration pumps for aquariums.

Class: 11 סוג: 11

Lighting for aquariums, filters and heaters for 
aquariums.

Class: 16 סוג: 16

Books on zoology and animals; indoor aquariums 
and accessories for the same, included in this class; 
indoor terrariums (vivariums).

Class: 18 סוג: 18

Dog leashes, collars for animals, muzzles; clothing 
for animals.

Class: 19 סוג: 19

Birdhouses (not of metal).

Class: 20 סוג: 20

Scratching posts for cats, pet beds, kennels for pets, 
cushions for pets, couches for pets, nests for pets.

Class: 21 סוג: 21

Cages for pets; travel cages for pets, bowls for pet 
food and drink, litter trays for pets.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58429/11/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, grey, 
blue, orange, black and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

Class: 28 סוג: 28

Toys for pets, fishing accessories, included in this 
class.

Class: 31 סוג: 31

Live animals; live plants; pet food; aromatized sand 
for pets; sanded paper for pets; drinks for pets; 
chewing bones for pets (edible).

Class: 37 סוג: 37

Care, cleaning and repair of aquariums, terrariums 
and pools.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58529/11/2012



Trade Mark No. 241404 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0903655 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey, red and light 
yellow as shown in the mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps and apparatus for lighting.

Class: 16 סוג: 16

Paintings, framed and not framed.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in 
this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics; curtain rails; wall decoration 
articles (interior), not made of textile material.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods (included in this class); 
curtains, drapes made of textile or plastic materials, 
door curtains, blankets and table cloths.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58629/11/2012



Trade Mark No. 241405 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0916104 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Candles, lamp oil.

Class: 6 סוג: 6

Wire netting, wire netting with tighteners and tension 
wire fastening clips, tension wires; trellises (metal), 
wire for tying plants; flower box trays (metal); flower 
and plant pots of copper and brass; indoor 
greenhouses (metal).

Class: 7 סוג: 7

Garden pumps; fountain pumps; submergible pumps.

Class: 8 סוג: 8

Potting tools and cactus grippers.

Class: 11 סוג: 11

Fountain pits, fountains, fountain fittings; camping 
stoves, gas lamps; garden torches, irrigation and 
overhead irrigation systems (electrically controlled); 
growing lamps.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives for paper goods and household purposes; 
adhesive-backed films; reference books on 
gardening, animals and pets, crafts and hobbies.

Class: 19 סוג: 19

Trellises, plant supports, wood for craftwork, window 
boxes and flower tubs (not metal); plant tubs (not 
metal), flower spindles; indoor greenhouses.

Class: 20 סוג: 20

Containers for plants and flowers (wooden or plastic); 
garden and balcony furniture; camping furniture.

Class: 21 סוג: 21

Irrigation and overhead irrigation systems; metal, 
wooden, earthenware and plastic planters for flowers; 
indoor terrariums (for plant cultivation); goods made 
of glass, porcelain, earthenware, clay and plastic for 
household and kitchen use; garden gnomes, fountain 
statuettes, statuettes for plants; bird baths, wood, 
plastic or earthenware pedestals, hanging flowerpots 
made of wood, stone, porcelain, earthenware, plastic, 
metal and glass.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58729/11/2012



 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstrasse, 76878 Bornheim, Germany

Identification No.: 73767

(Germany AG)

Class: 22 סוג: 22

Ropes; raffia and string for tying up plants.

Class: 26 סוג: 26

Artificial flowers and flower arrangements; braids and 
ribbons.

Class: 28 סוג: 28

Christmas tree decorations and Easter decorations 
made of wood or glass; Christmas tree stands; 
figurines and candle holders for Christmas trees.

Class: 31 סוג: 31

Dried flowers.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services with regard to garden 
and zoo articles.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58829/11/2012



Trade Mark No. 241407 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0937291 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Light blue 
and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße, 76879 Bornheim bei Landau, 
Germany

Identification No.: 73768

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary installations, especially washbasins, shower 
trays, bath tubs, toilets, bidets.

ט"ו כסלו תשע"ג - 58929/11/2012



Trade Mark No. 241408 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0947825 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AEFFE SRL

Address: Via Fiastra, 89, I-62010 Petriolo (MC), Italy

Identification No.: 73769

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing items, sweaters, cardigans, slipovers, suits, 
trousers, shorts, jumpers, raincoats, suits and 
dresses made of leather, stockings and socks, garter 
belts, outerwear, wind-resistant jackets, ski trousers, 
fur coats, overcoats, jackets, skirts, dresses, 
undershirts, T-shirts, sports T-shirts, blouses, shirt 
collars, shirts, foulards, beachwear, swimsuits, 
bikinis, tracksuits, underwear, bras, brassieres, 
corsets, foundation slips, briefs and bikini briefs, 
vests, nightgowns, negligees, pyjamas, gloves, 
shawls, scarves, neckties, bow ties, belts (clothing), 
suspenders, hats and caps, shoes, boots, lace boots, 
leather shoes, rubber shoes, rain shoes, sports 
shoes, sandals, slippers, shoe soles, shoe heels, 
moulded soles for shoes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59029/11/2012



Trade Mark No. 241412 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1037072 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Fences and grilles of metal, pavilions of metal, plant 
pots of metal for horticultural purposes, plant and 
flower boxes of metal for horticultural purposes, 
climbing frames of metal.

Class: 19 סוג: 19

Fences and grilles (not of metal), pavilions (not of 
metal); partially processed wood; palisade stakes; 
portable structures, not of metal; prefabricated log 
cabins; wooden decking; prefabricated tool sheds; 
prefabricated carports of wood; cold frames (not of 
metal) for horticultural purposes; climbing frames (not 
of metal).

Class: 20 סוג: 20

Garden furniture, firewood racks; dog kennels, 
nesting boxes; plant pots (not of metal); climbing 
trellises (not of metal); sandboxes for children; plant 
pots (not of metal) for horticultural purposes; plant 
and flower boxes (not of metal) for horticultural 
purposes.

Class: 21 סוג: 21

Plant pots of metal for household purposes, plant and 
flower boxes of metal for household purposes, cold 
frames (not of metal) for household purposes, flower 
boxes and pots (not of metal) for household 
purposes; plant pots (not of metal) for household 
purposes.

Class: 28 סוג: 28

Games, playthings; gymnastic and sporting 
equipment, not included in other classes; play 
equipment, especially swings and seesaws.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59129/11/2012



Trade Mark No. 241417 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057143 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
U.S.A.

Identification No.: 73776

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides for use in agriculture.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59229/11/2012



Trade Mark No. 241418 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057144 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
U.S.A.

Identification No.: 73776

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides for use in agriculture.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59329/11/2012



Trade Mark No. 241419 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1058859 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
U.S.A.

Identification No.: 73776

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides for use in agriculture; fungicides for use 
in agriculture.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59429/11/2012



Trade Mark No. 241420 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060411 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E. I. du Pont de Nemours and Company

Address: 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, 
U.S.A.

Identification No.: 73776

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59529/11/2012



Trade Mark No. 241421 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064727 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Certis U.S.A. L.L.C.

Address: 9145 Guilford Rd., Columbia MD 21046, U.S.A.

Identification No.: 73777

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Fungicides.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59629/11/2012



Trade Mark No. 241422 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München

Address: Königinstr. 107, 80802 München, Germany

Identification No.: 73644

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial services.

ט"ו כסלו תשע"ג - 59729/11/2012



Trade Mark No. 241432 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092421 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seda Suisse AG

Address: Rigistrasse 3, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 73784

(Suisse (Swiss) Société anonyme (Joint Stock Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Packaging materials of paper, cardboard, foam and 
plastic, insofar as included in this class, particularly 
containers and packaging made from the aforesaid 
packaging materials for ice creams, dairy products, 
beverages and fast-food products.

Class: 20 סוג: 20

Packaging containers of plastic.

Class: 21 סוג: 21

Containers and apparatus for household and kitchen 
use (neither of precious metals, nor of coated 
metals); isothermic containers of all kinds, particularly 
containers for hot beverages and cold beverages.

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

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

Switzerland, 11/02/2011, No. 614215 שוויץ, 11/02/2011, מספר 614215

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

ט"ו כסלו תשע"ג - 59829/11/2012



Trade Mark No. 241436 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092467 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  green, orange, 
gold and blue which are claimed as a feature of the 
mark, as shown in the mark.

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers and 
blood diseases and printed dosage instructional 
manuals sold together as a unit.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 23/08/2011, No. 85405103 ארה"ב, 23/08/2011, מספר 85405103

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 59929/11/2012



Trade Mark No. 241437 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092483 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the coloursGold, silver, gray, 
light gray, dark gray, black and white as shown in the 
mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 27/06/2011, No. 616790 שוויץ, 27/06/2011, מספר 616790

Class: 34 סוג: 34

ט"ו כסלו תשע"ג - 60029/11/2012



Trade Mark No. 241440 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092502 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.P.A.

Address: Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE, Italy

Identification No.: 72195

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Italy, 01/03/2011, No. TO2011C000719 TO2011C000719 איטליה, 01/03/2011, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 60129/11/2012



Trade Mark No. 241442 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092543 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giacomo Morelli

Address: Via Colli Euganei, 6, I-63015 Monte Urano 
(FM), Italy

Identification No.: 73791

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes.

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

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

Italy, 08/10/2010, No. MC2010C000530 MC2010C000530 איטליה, 08/10/2010, מספר

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 60229/11/2012



Trade Mark No. 241453 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092710 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Golden. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Rekona"

Address: Staropetrovskiy proezd,1, stroenie 1,, RU-
125130 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73800

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer), namely aperitifs; 
arak [arrack]; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; 
gin; digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; 
liqueurs; alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; 
distilled beverages; hydromel [mead]; peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
essences.

ט"ו כסלו תשע"ג - 60329/11/2012



Trade Mark No. 241455 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092782 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software applications for use on wired and 
wireless mobile, handheld, portable and other 
computer related devices, namely, software that 
utilizes various data transmission technologies via 
computer networks and global communication 
networks to link and synchronize end users on a 
central technology platform or portal, which will 
enable end users to acquire, customize and share 
content from private and commercial sources, to 
administer real-time messaging and interactive 
gaming, and to store, search and access personal 
and public data.

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising, market research and 
promotion services, namely, promoting the goods 
and services of others via computer and global 
communication networks; online retail store services 
featuring downloadable digital multi-media, namely, 
prerecorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, graphics, images, photos, text, 
messaging, seminars, webcasts, video, streaming, 
sound effects, games, comedy, drama, action, 
adventure and animation.

ט"ו כסלו תשע"ג - 60429/11/2012



 Owners

Name: Startal, Inc.

Address: Unit-A2509,,11740 Wilshire Blvd., Los Angeles 
CA 90025, U.S.A.

Identification No.: 73802

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable software applications to be 
used on wired and wireless mobile, handheld, 
portable and other computer related devices via 
computer networks and global communication 
networks to allow users to request, customize, share 
and receive content, to conduct real-time messaging 
and interactive gaming, to engage in social media, 
and to administer, retrieve and store database 
information.

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

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

U.S.A., 15/02/2011, No. 85242865 ארה"ב, 15/02/2011, מספר 85242865

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 60529/11/2012



Trade Mark No. 241457 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092811 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations used for making 
pharmaceutical and cosmetic preparations.

Class: 9 סוג: 9

Audio and video cassettes, CD-ROMs and computer 
programs, for use in the pharmaceutical and medical 
field.

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; prints; newspapers, magazines; 
journals; periodicals; pamphlets; books.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; radio, electronic, telephone, 
computer and remote data processing 
communications; computer communication including 
via any Internet-type network; computer-assisted 
transmission of messages and images; transmission 
of pharmaceutical or medical information via any 
means including via any Internet-type network; 
transmission of information to all health 
professionals.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; providing of training, training in the 
pharmaceutical and medical field; arranging and 
conducting of conferences, conventions and 
seminars; publishing of magazines, books, manuals 
and databases in the medical field.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as 
research services, namely chemical research, 
biological and pharmaceutical research; computer 
software and database design and development.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygiene and 
beauty care; pharmacy and health consultancy.

ט"ו כסלו תשע"ג - 60629/11/2012



 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, F-75008 Paris, France

Identification No.: 73177

(France Société Anonyme)

ט"ו כסלו תשע"ג - 60729/11/2012



Trade Mark No. 241463 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092884 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: T & M Szmit

Address: ul. Sikorskiego 33 a, PL-05-075 Wesoła, Poland

Identification No.: 73808

(Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Essences for making beverages, lemonades, powder 
lemonades, non alcoholic drinks, beers, fizzy drinks, 
powder for effervescing beverages, fruit nectars, 
effervescent tablets for fizzy drinks, preparations for 
production of aerated water, sherbets (beverages), 
preparations for making aerated water, powdered 
products for making enhanced energy drinks fortified 
with micronutrients, fruit juices, vegetable juices, 
syrups for beverages, aerated water, table water, 
mineral water, energy beverages, cooling drinks, 
isotonic beverages.

ט"ו כסלו תשע"ג - 60829/11/2012



Trade Mark No. 241464 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092886 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; chemical substances for preserving 
foodstuffs; pulp; paper pulp; fluffpulp.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; bookbinding material; 
photographs; stationery; printed instructional and 
teaching material in the field of papermaking, 
printing, converting, forestry, building construction; 
plastic materials for packaging , namely, bags, 
bubble packs; paper and cardboard for multiple 
purposes; paper and cardboard for packaging 
purposes; paper and cardboard for liquid packaging 
purposes; paper and cardboard for graphic and 
printing purposes; corrugated paper and cardboard; 
paper cores and coreboard; book and printing paper.

Class: 19 סוג: 19

Building materials including sawn timber for use in 
joinery, furniture and construction, sawn timber for 
use as building materials for furniture, beams, doors, 
door frames, windows, window frames, interior 
panels, interior and exterior walls and wall elements, 
partition elements, flooring, roofing, ceiling, 
scaffoldings, garden furniture, exterior claddings, 
saunas, rough and semi-finished sawn wood 
products and components; laminated building 
materials; prefabricated construction elements for 
external and internal walls, ceilings and roofs.

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

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 60929/11/2012



 Owners

Name: Stora Enso Oyj

Address: Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, Finland

Identification No.: 73809

(Finland Public 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

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

European Community Trade Mark, 25/02/2011, No. 
009764978

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/02/2011, מספר 
009764978

Class: 1 סוג: 1

Class: 16 סוג: 16

Class: 19 סוג: 19

ט"ו כסלו תשע"ג - 61029/11/2012



Trade Mark No. 241465 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092888 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; chemical substances for preserving 
foodstuffs; pulp; paper pulp; fluffpulp.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; bookbinding material; 
photographs; stationery; printed instructional and 
teaching material in the field of papermaking, 
printing, converting, forestry, building construction; 
plastic materials for packaging , namely, bags, 
bubble packs; paper and cardboard for multiple 
purposes; paper and cardboard for packaging 
purposes; paper and cardboard for liquid packaging 
purposes; paper and cardboard for graphic and 
printing purposes; corrugated paper and cardboard; 
paper cores and coreboard; book and printing paper.

Class: 19 סוג: 19

Building materials including sawn timber for use in 
joinery, furniture and construction, sawn timber for 
use as building materials for furniture, beams, doors, 
door frames, windows, window frames, interior 
panels, interior and exterior walls and wall elements, 
partition elements, flooring, roofing, ceiling, 
scaffoldings, garden furniture, exterior claddings, 
saunas, rough and semi-finished sawn wood 
products and components; laminated building 
materials; prefabricated construction elements for 
external and internal walls, ceilings and roofs.

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

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 61129/11/2012



 Owners

Name: Stora Enso Oyj

Address: Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, Finland

Identification No.: 73809

(Finland Public 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

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

European Community Trade Mark, 02/03/2011, No. 
009779133

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/03/2011, מספר 
009779133

Class: 1 סוג: 1

Class: 16 סוג: 16

Class: 19 סוג: 19

ט"ו כסלו תשע"ג - 61229/11/2012



Trade Mark No. 241467 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Andina Rosalya Brown

Address: Warwick House, Church Street, Ticehurst, East 
Sussex TN5 7AA, United Kingdom

Identification No.: 73603

Name: Luis Nicholas Brown

Address: Warwick House, Church Street, Ticehurst, East 
Sussex TN5 7AA, United Kingdom

Identification No.: 73604

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Waterproofing compositions; chemical compositions 
for waterproofing; preparations for waterproofing 
leather, fabrics, clothing, down, feathers, fibrous filler 
materials; aqueous emulsions of waxes and/or 
polymers; chemical products for use in waterproofing 
fabrics and clothing.

Class: 3 סוג: 3

Preparations for cleaning and washing clothing and 
waterproofed fabrics; preparations for cleaning and 
polishing leather and furniture; preparations for 
cleaning waterproofed or water- repellent fabrics and 
clothing; preparations for cleaning fabrics and 
clothing prior to waterproofing; liquid cleaning 
preparations for fabrics and clothing.

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

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

European Community Trade Mark, 14/03/2011, No. 
009807736

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/03/2011, מספר 
009807736

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ט"ו כסלו תשע"ג - 61329/11/2012



Trade Mark No. 241468 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092909 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amusement Art LLC

Address: 332 S.Clark Drive, Beverly Hills CA 90211, 
U.S.A.

Identification No.: 73811

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Colourants; fingerpaint; food coloring; paints; 
lacquers; primers; varnish; waterproof paints; bulk 
and aerosol spray paints, pigmented and 
unpigmented coatings of a paint nature, varnishes, 
primers, and pigmented liquid paint-like material used 
to obliterate markings on any surface, namely, 
primers.

ט"ו כסלו תשע"ג - 61429/11/2012



Trade Mark No. 241469 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092954 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 3D Network Ltd.

Address: First Floor,,Jubilee Buildings,,Victoria Street, 
Douglas, Isle of Man IM1 2SH, United Kingdom

Identification No.: 73812

(Isle of Mann Corporations)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer game programs and 
applications via computers, handheld computers, 
wireless telephones and mobile and wireless devices.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, polo-shirts, T-shirts, tank tops, 
shirts, jackets, jogging suits, sweat pants, jeans, 
pants, robes, sleepwear, scarves, socks, slippers, 
hats and caps.

Class: 38 סוג: 38

Streaming of audio, video, and audio/video materials 
over the Internet; computer aided transmission of 
messages and images and video; providing Internet 
chat rooms with audio and/or video communications; 
providing access to databases (software) for online 
card games, casino games, parlor games, and sports 
betting for users; communication services, namely, 
transmission of speech, sound, images, video, and 
data via IP (Internet protocol) and wireless 
application protocol (WAP); providing of platforms 
and portals on the Internet, in particular for real-time 
interaction with other users for playing card games, 
casino games, parlor games, and sports betting, in 
particular the required data transmission via the 
Internet, wireless communication networks, 
information services networks and data networks.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely: providing of 
interactive electronic gaming, gambling, betting 
services in the nature of card games and casino 
parlor games transmitted via the Internet; providing of 
casino online services featuring online interactive 
multi-player card and casino games and other parlor 
games; bookmaking services; providing of 
information related to sports betting and gaming 
services accessible via the Internet; organizing, 
arranging, conducting sports betting and gambling 
tournaments, competitions and contests.

ט"ו כסלו תשע"ג - 61529/11/2012



Trade Mark No. 241471 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092973 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nanometrics Incorporated

Address: 1550 Buckeye Drive, Milpitas CA 95035, U.S.A.

Identification No.: 73745

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Metrology system for inspection and measurement of 
semiconductor wafers and similar substrates in 
various stages of processing comprised of an 
automated wafer handling system, clean air handling 
unit, load ports for receiving wafers, axis drives for 
positioning wafers, an interferometric imaging 
microscope, and an image processing and control 
computer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85244590 ארה"ב, 17/02/2011, מספר 85244590

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 61629/11/2012



Trade Mark No. 241474 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093045 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: 20 סוג: 20

Cots, traveling cots, high stools for children, baby 
walkers, playpens for babies, cradles, changing units 
for babies, changing mats, rocker seats for babies 
(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)

Germany, 11/02/2011, No. 30 2011 008 199.9/20 גרמניה, 11/02/2011, מספר 199.9/20 008 2011 30

Class: 20 סוג: 20

ט"ו כסלו תשע"ג - 61729/11/2012



Trade Mark No. 241475 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMPETUS PORTUGAL-TÊXTEIS, S.A.

Address: Rua da Fabrica, 45 Apúlia, P-4740-141 
Esposende, Portugal

Identification No.: 73815

(PORTUGAL JOINT-STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes, headgear.

ט"ו כסלו תשע"ג - 61829/11/2012



Trade Mark No. 241476 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGXIA TAIRUI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

Address: Wangyuan Economic Zone,,Yongning 
County,,Yinchuan, Ningxia, People's Republic of China

Identification No.: 73816

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; enzymes for veterinary 
purposes; cattle washes; biological preparations for 
veterinary purposes; chemical preparations for 
veterinary purposes; additives to fodder for medical 
purposes.

ט"ו כסלו תשע"ג - 61929/11/2012



Trade Mark No. 241482 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093091 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANGHAI PECHOIN DAILY CHEMICAL 
CO.,LTD

Address: Room 353,,No. 1250, Xinzha Road, Shanghai 
City, People's Republic of China

Identification No.: 73819

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair lotion; bath lotion; polishes for leather; furbishing 
preparations; perfumery for cosmetics; cosmetics; 
cleaning preparations; dentifrices; potpourris 
(fragrances); cosmetics for animals.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62029/11/2012



Trade Mark No. 241483 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093100 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Various 
shades of blue, purple, pink, red, orange, yellow and 
green; black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: UV PRO NV

Address: Satenrozen 2 A, B-2550 Kontich, Belgium

Identification No.: 73820

(Belgique Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile products, 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)

Benelux, 15/02/2011, No. 1219660 בנלוקס, 15/02/2011, מספר 1219660

Class: 23 סוג: 23

Class: 24 סוג: 24

ט"ו כסלו תשע"ג - 62129/11/2012



Trade Mark No. 241484 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APPLE Inc.

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

Identification No.: 72532

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair, updating and installation 
services for computer hardware, computer 
peripherals, computer networks and consumer 
electronic devices; consulting services in the field of 
physical maintenance of computer hardware, 
computer peripherals, computer networks and 
consumer electronic devices.

Class: 42 סוג: 42

Technical support services, namely, troubleshooting 
of problems relating to computer hardware, computer 
peripherals, consumer electronic devices and 
computer software; providing technical support and 
troubleshooting information via the Internet, voice 
telecommunications networks and on-site for fixing 
problems relating to computer hardware, computer 
peripherals, computer software and consumer 
electronic devices; computer consultation, namely, 
services for optimizing the performance and 
functionality of computer hardware, computer 
peripherals, consumer electronic devices, computer 
software and computer networks.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62229/11/2012



Trade Mark No. 241486 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0608854 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASSOCIATION ROBERT MAZARS

Address: Tour Exaltis,,61 rue Henri Régnault, F-92075 
Paris La Défense cedex, France

Identification No.: 73821

(FRANCE ASSOCIATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Support and consultancy to industrial and 
commercial companies, territorial and local 
communities, individuals, in the area of business 
management, accounting, accounting appraisal, 
auditorship, consulting in connection with personnel 
issues, negotiation and settlement of commercial 
transactions and contracts; administration of 
commercial matters.

Class: 36 סוג: 36

Support and consultancy on tax matters for industrial 
and commercial companies, local and territorial 
communities and individuals.

Class: 41 סוג: 41

Support and consultancy for industrial and 
commercial companies, local and territorial 
communities, individuals, in connection with 
personnel training, book and review publishing.

Class: 42 סוג: 42

Support and consultancy to industrial and 
commercial companies, local and territorial 
communities, individuals, relating to legal 
counselling; computer programming and design of 
computer systems and software, advice for 
purchasers in the field of computing, implementation 
and parameter setting of software packages.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62329/11/2012



Trade Mark No. 241487 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0690938 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Identification No.: 73822

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; horological and 
chronometric instruments.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62429/11/2012



Trade Mark No. 241488 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0723616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASSOCIATION ROBERT MAZARS

Address: Tour Exaltis,,61 rue Henri Régnault, F-92075 
Paris La Défense cedex, France

Identification No.: 73821

(FRANCE ASSOCIATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Assistance and advice to industrial or commercial 
businesses, to local and territorial communities and 
to individuals with regard to business management, 
accounting, accountant reporting, auditorship, 
personnel consultancy, negotiation and settlement of 
commercial transactions and contracts, commercial 
management.

Class: 41 סוג: 41

Assistance to industrial and commercial businesses, 
to local and territorial communities and to individuals 
with regard to staff training, book and magazine 
publishing.

Class: 42 סוג: 42

Assistance and advice to industrial and commercial 
businesses, to local and territorial communities and 
to individuals with regard to legal counselling; advice 
to industrial and commercial businesses, to local and 
territorial communities and to individuals with regard 
to staff training; computer programming and design 
of computer systems and software.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62529/11/2012



Trade Mark No. 241490 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0803522 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KWH Mirka Ltd

Address: FI-66850 Jepua, Finland

Identification No.: 73824

(Finland joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Abrasives, coated abrasives, non-woven abrasives, 
flexible abrasives, abrasive cloth, abrasive paper.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62629/11/2012



Trade Mark No. 241491 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0847212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

Address: Ringstrasse 99, 32427 Minden, Germany

Identification No.: 73825

(Germany Limited partnership with a limited company as 
its unlimited partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee/tea and espresso machines.

Class: 21 סוג: 21

Containers for household and kitchen purposes (not 
of precious metal or coated therewith); small 
household and kitchen utensils, namely filter bodies 
and holders for open and closed filter paper inserts 
for the filtering of liquids; goods for household and 
kitchen purposes (included in this class), especially 
coffee and teapots and services, drinking vessels, 
insulated jugs and containers; trays, glass jugs; non-
electric tea and coffee machines and grinders; goods 
made of glass, porcelain and earthenware included in 
this class.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62729/11/2012



Trade Mark No. 241493 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0902087 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 73765

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water carrying fittings for bathrooms and kitchens.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62829/11/2012



Trade Mark No. 241498 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0945405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

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

Identification No.: 73830

(Maryland, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; hotel, bar and restaurant services; 
hotels; making hotel reservations for others; 
reservation of hotel rooms for travelers; resort hotels; 
cocktail lounge buffets; cocktail lounges; motels.

ט"ו כסלו תשע"ג - 62929/11/2012



Trade Mark No. 241500 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1016402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DECIMATOR DESIGN PTY LTD

Address: Suite 411/4 Columbia Court, Baulkham Hills 
NWS 2153, Australia

Identification No.: 73832

(Australia Proprietary Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware inclusive of video cards; 
computer software for use in conjunction with video 
cards and/or video editing; computer software for the 
transmission of video and images over computer 
networks including global computer networks and the 
world wide web; audio visual equipment, apparatus 
and accessories including electronic audio visual 
equipment, apparatus and accessories; computer 
software for audio visual applications, including 
control and processing software for audio visual 
applications; audio signal processing apparatus; 
video signal processing apparatus; television 
standards converters; video processing, recording 
and reproduction apparatus; apparatus for the 
transfer of film material to video; amplifiers, buffers, 
distributors, signal generators and converters, all for 
use with audio signals, video signal or combinations 
of audio and video signals; video tapes and discs; 
television coders and decoders; apparatus for the 
generation of digital video effects; video distributors 
and mixers; apparatus for the conversion of a video 
signal for the purpose of display in a television; 
software for use with all the aforesaid; electronic 
apparatus for television broadcast and television 
studios; parts and fittings for all the aforesaid goods.

ט"ו כסלו תשע"ג - 63029/11/2012



Trade Mark No. 241501 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1031521 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

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

Identification No.: 71522

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; cosmetics; 
dentifrices; perfumes and fragrances; skincare 
preparations; haircare preparations; shampoo; soap.

ט"ו כסלו תשע"ג - 63129/11/2012



Trade Mark No. 241587 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

Address: Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, Germany

Identification No.: 72994

(Germany German limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Hard material coatings applied to implantable 
medical products, in particular endoscopes, by 
means of titan plasma spray (TPS), for medical 
purposes.

Class: 10 סוג: 10

Implantable medical products (of artificial materials), 
in particular endoprosthesis with a coated surface 
using hard 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)

Germany, 17/11/2010, No. 30 2010 068 073.3/10 גרמניה, 17/11/2010, מספר 073.3/10 068 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 63229/11/2012



Trade Mark No. 241595 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093185 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG

Address: Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, Germany

Identification No.: 72994

(Germany German limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical component coating compound applied by 
chemical vapor deposition for implantable medical 
products, in particular on endoprostheses.

Class: 10 סוג: 10

Implantable medical products (of artificial materials), 
in particular endoprostheses with corundum-blasted 
surface.

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

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

Germany, 01/11/2010, No. 30 2010 063 983.0/10 גרמניה, 01/11/2010, מספר 983.0/10 063 2010 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 10 סוג: 10

ט"ו כסלו תשע"ג - 63329/11/2012



Trade Mark No. 241596 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093209 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Public relations in the fields of child abuse prevention 
and hunger prevention.

Class: 36 סוג: 36

Financial support for the poor.

Class: 37 סוג: 37

Construction of education and care centers, 
orphanages and schools.

Class: 41 סוג: 41

Organization of competitions; operation of education 
centers and schools; operation of orphanages for the 
education and training of children and juveniles.

Class: 43 סוג: 43

Operation of orphanages for the accommodation and 
boarding of children and juveniles.

Class: 44 סוג: 44

Therapeutic assistance.

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely the provision 
of personal assistance for the poor.

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

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

Austria, 04/11/2010, No. AM 5978/2010 AM 5978/2010 אוסטריה, 04/11/2010, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

Class: 44 סוג: 44

ט"ו כסלו תשע"ג - 63429/11/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Golden, light 
blue and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Lyoness Austria GmbH

Address: Kaerntnerstrasse 9, A-8-10 Graz, Austria

Identification No.: 72083

(Austria Private limited company)

Class: 45 סוג: 45

ט"ו כסלו תשע"ג - 63529/11/2012



Trade Mark No. 241601 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093273 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical apparatus and instruments namely 
anemometers; surveying apparatus and instruments, 
namely distance measuring apparatus; photographic, 
cinematographic apparatus and instruments, namely 
video cameras, still cameras; instruments optical, 
namely eye glasses, sunglasses, optical glass; 
weighing instruments, namely balances; measuring 
instruments, namely rules, compasses; signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
computers, hardware and software; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely hi-fis, amplifiers, hi-fi, audio, video 
and computer electrical connectors; magnetic data 
carriers, namely hard disk players and recorders, 
floppy disk and floppy disk drives, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely 
writing paper and printing paper; printed matter; book 
binding 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.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely coats, jackets, skirts, trousers, 
shorts, jerseys, shirts; footwear, namely boots, 
slippers, mules; headgear namely caps and hats.

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

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

Italy, 28/04/2011, No. MC2011C000243 MC2011C000243 איטליה, 28/04/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

ט"ו כסלו תשע"ג - 63629/11/2012



 Owners

Name: 4B Company S.r.l.

Address: Via Guido Rossa, 1, I-63833 MONTEGIORGIO 
(Fermo), Italy

Identification No.: 73853

(Italy Limited Liability Company)

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 63729/11/2012



Trade Mark No. 241602 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093291 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising agencies; data search in computer files 
for others; business information; marketing studies; 
business organization consultancy; business 
inquiries; business investigations; compilation of 
information into computer databases; systemization 
of information into computer databases; arranging 
newspaper subscriptions for others; marketing 
research; advertising; on-line advertising on a 
computer network; publication of publicity texts; 
dissemination of advertising matter.

Class: 36 סוג: 36

Financing services; electronic funds transfer.

Class: 38 סוג: 38

Communications by computer terminals; providing 
access to databases; electronic mail; computer aided 
transmission of messages and images; rental of 
access time to global computer networks.

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line electronic publications, not 
downloadable; news reporters services; publication of 
texts, other than publicity texts.

Class: 42 סוג: 42

Computer system design; computer programming; 
computer software consultancy; rental of computer 
software; computer software design.

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

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

Slovakia, 21/04/2011, No. 52752011 הרפובליקה הסלובקית, 21/04/2011, מספר 52752011

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 63829/11/2012



 Owners

Name: Piano Media, a. s.

Address: Pribinova 25, SK-811 09 Bratislava, Slovakia

Identification No.: 73854

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 63929/11/2012



Trade Mark No. 241613 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Identification No.: 72001

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and rendition 
of sound and picture; data processing apparatus and 
computer, computer operating programs, computer 
software, data carrier of all kinds; parts of all 
aforesaid good, included in this class.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; marketing, also in digital networks; 
sales promotion (for others); presentation of goods 
and services; market research and analysis; 
providing an online commercial information directory 
on the internet; assistance and consultancy services 
in the field of business management of companies.

Class: 41 סוג: 41

Information regarding education and training events, 
conducting of training events, conducting of 
educational events, cultural activities, organisation of 
competitions, included in this class.

ט"ו כסלו תשע"ג - 64029/11/2012



Trade Mark No. 241616 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093411 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care lotions, creams and 
cleansers; non-medicated foot creams.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis, cardiological, circulatory, neurological, 
pulmonary, urological, dermatological, gynecological 
disorders and Parkinson's disease; hormone 
replacement therapy preparations for men and 
women; anti-inflammatory preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
disorders, central nervous system disorders and 
psychological disorders; cholesterol and lipid 
lowering preparations, muscle relaxants; antifungal 
preparations; antibiotic preparations; vitamins, 
mineral supplements and nutritional supplements; 
dietary and nutritionally fortified food products 
adapted for medical use; medicated skin care lotions, 
creams and cleansers; medicated foot creams.

Class: 16 סוג: 16

Printed literature, namely, newsletters, pamphlets 
featuring medical information for physicians, 
pharmacists and patients.

Class: 35 סוג: 35

Providing marketing and representation services for 
sales to healthcare providers, pharmacists, patients.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information for physicians, 
pharmacists and patients through a website.

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

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

U.S.A., 25/02/2011, No. 85251795 ארה"ב, 25/02/2011, מספר 85251795

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 44 סוג: 44

ט"ו כסלו תשע"ג - 64129/11/2012



 Owners

Name: Upsher-Smith Laboratories, Inc.

Address: 6701 Evenstad Drive, Maple Grove MN 55369, 
U.S.A.

Identification No.: 73012

(Minnesota, United States Corporation)

ט"ו כסלו תשע"ג - 64229/11/2012



Trade Mark No. 241617 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093412 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Packaging materials of paper, cardboard, foam and 
plastic, insofar as included in this class, particularly 
containers and packaging made from the aforesaid 
packaging materials for ice creams, dairy products, 
beverages and fast-food products.

Class: 20 סוג: 20

Packaging containers of plastic.

Class: 21 סוג: 21

Containers and apparatus for household and kitchen 
use (neither of precious metals, nor of coated 
metals); isothermic containers of all kinds, particularly 
containers for hot beverages and cold beverages.

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

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

Switzerland, 11/02/2011, No. 614214 שוויץ, 11/02/2011, מספר 614214

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

ט"ו כסלו תשע"ג - 64329/11/2012



 Owners

Name: Seda Suisse AG

Address: Rigistrasse 3, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 73784

(Suisse (Swiss) Société anonyme (Joint Stock Company))

ט"ו כסלו תשע"ג - 64429/11/2012



Trade Mark No. 241639 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72869

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, dishwashing and laundry detergents; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, chemical agents for cleaning metal, 
enamelled sheet metal, wood, cork, porcelain, 
ceramic, glass, plastic, leather and textiles; stain 
removers; pipe clearing preparations, soaps, 
perfumery goods, essential oils.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants and deodorants, not for personal use, 
air refreshing and deodorising agents.

Class: 21 סוג: 21

Sponges, brushes, rags for cleaning, articles for 
cleaning purposes, hand-operated cleaning devices, 
dispensers for sanitary cleaning, disinfecting and 
fragrancing preparations.

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

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

European Community Trade Mark, 18/03/2011, No. 
009820507

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/03/2011, מספר 
009820507

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 21 סוג: 21

ט"ו כסלו תשע"ג - 64529/11/2012



Trade Mark No. 241640 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093707 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו כסלו תשע"ג - 64629/11/2012



Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; batteries for 
hand-held games with liquid crystal displays; straps 
for mobile phones; cleaning tapes for video tape 
recorders; head cleaning tapes for audio recorders or 
video recorders; optical pickup lens cleaning discs; 
cleaning discs for DVD; digital cameras; 
headphones; earphones; microphones; consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, home theater 
systems, audio decoders, video decoders, power 
conversion devices, power converters and power 
inverters; mobile computer terminal devices; remote 
controllers for mobile computer terminals; 
headphones for mobile computer terminals; mouse 
for mobile computer terminals; keyboards for mobile 
computer terminals; batteries for mobile computer 
terminals; earphones for mobile computer terminals; 
microphones for mobile computer terminals; memory 
cards for mobile computer terminals; handset cradles 
for mobile computer terminals; downloadable game 
programs via mobile computer terminals; other 
downloadable computer programs via mobile 
computer terminals; game programs for mobile 
phones; keyboards for computers; optical mouse; 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; game programs 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; 
game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
headphones for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
mouse for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; keyboards 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; earphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; microphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; memory cards for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; handset cradles 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; phonograph 
records; downloadable music files via the Internet; 
exposed cinematographic films; electronic 
publications; mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; keyboards 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; memory cards exclusively for use 
with hand-held games with liquid crystal displays; 
headphones exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; earphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; microphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; mounts 
connectable to AC adapters and D-terminal cables 
exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; mounts exclusively for hand-held games 
with liquid crystal displays.

ט"ו כסלו תשע"ג - 64729/11/2012



Class: 16 סוג: 16

Addressing machines; adhesive tapes for stationery 
or household purposes; albums; ball-point pens; 
bookmarkers; books; calendars; cards, stationery; 
crayons; diaries; electric pencil sharpeners; electric 
staplers for offices; felt writing pens; geographical 
maps; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; 
hygienic paper; inking ribbons; instruction manuals; 
magazines; mechanical pencils; memo pads 
containing adhesive on one side of the sheets for 
attachment to surfaces; newsletters; newspapers; 
note books; pen cases; pencils; photograph stands; 
photographs; picture postcards; pocket memorandum 
books; printing paper; toilet paper; filter paper; 
postcard paper; rubber erasers; rulers for stationery 
and office use; seals, stationery; sketchbooks; 
specification manuals for video game programs; 
stands for pens and pencils; stapling presses, non-
electric; stickers, stationery; strategic manuals for 
video games; table napkins of paper; towels of paper; 
writing pads.

Class: 28 סוג: 28

Amusement machines for use in amusement parks 
other than arcade video game machines; hand-held 
games with liquid crystal displays; cards for trading 
card games; astronaut-shaped toys; mini car toys; 
radio control receivers and transmitters for model 
toys; motor controllers for model toys; toy model 
rockets; model toys; toy action figures; molded toy 
figures; dolls; dice games; chess games; dominoes; 
playing cards; trading card games; playing cards and 
card game; billiard game playing equipment; 
badminton game playing equipment; archery bows; 
baseball gloves; bowling bags; boxing gloves; chest 
expanders; golf bags; golf ball markers; golf clubs; 
golf tees; guts for rackets for tennis or badminton; 
paragliders; racket cases for tennis or badminton; 
rackets for tennis or badminton; roller skates; ski 
bindings; ski cases; surf boards; waterskis.

ט"ו כסלו תשע"ג - 64829/11/2012



Class: 41 סוג: 41

Amusement park and theme park services; arranging 
and conducting of concerts; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops for training; booking of seats for shows; 
booking of theatre tickets; cinema presentations; 
conducting seminars in the field of video games; 
game services provided on-line from a computer 
network; information relating to entertainment and 
education, provided on-line from a computer 
database or the Internet; mobile library services; 
organization of video games; organization of 
competitions of video games; presentation of movies, 
shows, plays or musical performances; production of 
sound and image recordings on sound and image 
carriers; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; provision of non-downloadable films, 
movies and television programs via an online video-
on-demand service; reference libraries of literature 
and documentary records; rental of consumer video 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor; ticket reservation and booking 
services for entertainment, sporting and cultural 
events; video recording services; providing game 
services via the Internet or computer networks; 
providing game services for enabling temporary use 
of game programs transmitted by accessing networks 
and to play repeatedly until power supply 
disconnection of consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; rental 
of memory medium recorded game programs for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor and electronic 
game machines with liquid crystal display; rental of 
toys.

ט"ו כסלו תשע"ג - 64929/11/2012



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.)

Address: 1-7-1 Konan,,Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 73883

(Japan Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Computer rental; computer software design; 
computer programming; maintenance of computer 
software; computer software design, computer 
programming or maintenance of computer software 
for amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only; creating or maintaining of 
websites for others; data conversion from physical to 
electronic media; data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); 
designing of machines; designing of consumer video 
game consoles adopted for use with an external 
display screen or monitor; duplication of computer 
programs; installation of computer software; 
providing temporary use of online applications and 
software tools; providing temporary use of non-
downloadable software applications accessible via a 
web site; providing temporary use of on-line non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; providing temporary use of on-
line non-downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computing network; 
providing temporary use of Internet security 
programs; providing computer programs in data 
networks; providing information about computer 
software design, computer programming, or 
maintenance of computer software for defending 
system from unlawful computer access and for 
protecting security of computer networks; rental of 
computer programs; rental of CD-ROMs featuring 
programs for computer system security of video 
game consoles adapted for use with television for 
personal use; rental of server's memory.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/05/2011, No. 2011-036972 יפן, 31/05/2011, מספר 2011-036972

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 65029/11/2012



Trade Mark No. 241760 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093885 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; shirts; knitwear 
(clothing); pullovers, sleeveless pullovers; T-shirts; 
jerseys; sleeveless jerseys, dresses; skirts; 
underclothing; bathing suits, two-piece swimming 
suits (bikinis); shorts; slacks; sweaters; knitted caps; 
caps; hats; sashes for wear; scarves, shawls; caps 
with visors; tracksuits; sweatshirts; jackets; sports 
jackets; stadium vests; blazers; waterproof clothing; 
coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; 
gloves; aprons; bibs (not of paper); pajamas; play 
suits for infants and children; socks stockings; 
garters; belts; suspenders; sandals, flip-flop sandals.

Class: 28 סוג: 28

Toys; play balloons; tables for table football; dolls 
and stuffed toys; vehicles (toys); balls; inflatable toys 
confetti; gymnastic and sporting articles; gymnastic 
apparatus; football equipment, namely footballs, 
gloves, knee guards, elbow guards, shoulder guards, 
shin guards, football goals, kick-at-goal walls; sports 
bags and containers (adapted to objects) for carrying 
sports items; novelty hats (toys); foam-rubber hands 
(toys); robots (toys) for entertainment, toy model 
airplanes, toys for pets.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
services of an advertising text publishing agency; 
dissemination of advertising matter; rental of 
advertising time in film credits; advertising in the form 
of animated cartoons; market study services; market 
research services; public opinion polling services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; advertising organization for 
trade shows; services for managing data banks; 
business organization and management consulting; 
business consulting for companies; providing 
commercial information; retail sale services in 
connection with articles of common metal, machines 
and machine tools, implements and tools, optical, 
audiovisual, magnetic, electrical and electronic 
apparatus/equipment, medical apparatus/equipment, 
lighting, heating, cooking, refrigerating, drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and the 
accessories thereof, items of precious metal, jewelry 
and horological/chronometric instruments, badges 
and pins, musical instruments, paper and cardboard 
articles, printed items and stationery articles, tickets 
for sports events, articles of leather and imitation 
leather, luggage and bags, umbrellas, household 
goods, furniture, promotional and exhibition articles, 
textile articles, clothing, footwear and headgear, 
embroidery, ribbons, cords and related goods, floor 

ט"ו כסלו תשע"ג - 65129/11/2012



coverings, games and toys and sports articles, 
foodstuffs and foods, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, solvents, paraffin, wax, bitumen and oil, 
essences, oils and lubricants, transmission fluids, 
brake fluids, antifreeze solution, cooling liquids, 
hydraulic fluids, greases; retail sale in supermarkets 
including the sale of foods and beverages; retail sale 
of beverages in dispensers; sales services in 
connection with service stations and stores located in 
service stations; bringing together for the benefit of 
others of items of common metal, machines and 
machine tools, implements and tools, optical, 
audiovisual, magnetic, electrical and electronic 
apparatus/equipment, medical apparatus/equipment, 
lighting, heating, cooking, refrigerating, drying and 
ventilating apparatus/equipment, vehicles and the 
accessories thereof, items of precious metal, jewelry 
and horological/chronometric instruments, badges 
and pins, musical instruments, paper and cardboard 
articles, printed items and stationery, tickets for 
sports events, goods of leather and imitation leather, 
luggage and bags, umbrellas, household goods, 
furniture, promotional and exhibition articles, textile 
articles, clothing, footwear and headgear, 
embroidery, ribbon, cords and related goods, floor 
coverings, games and toys and sports items, 
foodstuffs and foods, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, solvents, paraffin, wax, bitumen and oil, 
essences, oils and lubricants, transmission fluids, 
brake fluids, antifreeze solution, cooling liquids, 
hydraulic fluids, greases (except the transport 
thereof), allowing customers to view and purchase 
these articles in retail stores or via the Internet or via 
wireless electronic communication; information 
services concerning advertising and promotion, 
commercial information agencies, all the above 
services offered online via a computer data bank or 
via a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communications devices; design 
of advertisements for use as web sites in a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communications devices; providing of 
space on web sites, for advertising of goods and 
services; auctioneering via a global computer 
network (the Internet) or via wireless electronic 
communications devices; collection of directories for 
publication via the Internet and via a wireless 
electronic communications network; commercial 
administration for the processing of commercial 
services via a global computer network (Internet) or 
via wireless electronic communications devices; 
sales promotion, namely the implementation of 
preferential programs for customers; customer loyalty 
services and customer club services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; compilation 
of data in a central file and particularly of still or 
animated images.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Switzerland, 15/11/2010, No. 62440/2010 שוויץ, 15/11/2010, מספר 62440/2010

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 65229/11/2012



 Owners

Name: Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA-Strasse 20, CH-8044 Zürich, Switzerland

Identification No.: 73916

(Suisse Association)

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

ט"ו כסלו תשע"ג - 65329/11/2012



Trade Mark No. 241762 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVACEL

Address: 27, rue du Docteur E. Bataille, F-76250 
DEVILLE LES ROUEN, France

Identification No.: 73917

(Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Self-adhesive films for temporary protection of 
surfaces for industrial 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, 07/01/2011, No. 113795726 צרפת, 07/01/2011, מספר 113795726

Class: 16 סוג: 16

ט"ו כסלו תשע"ג - 65429/11/2012



Trade Mark No. 241765 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JNC Corporation

Address: 2-1, Otemachi 2-chome,,Chiyoda-ku, Tokyo 100
-8105, Japan

Identification No.: 73918

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Chemical fiber (not for textile 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)

Japan, 02/09/2011, No. 2011-063427 יפן, 02/09/2011, מספר 2011-063427

Class: 17 סוג: 17
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Trade Mark No. 241766 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093945 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mandalay Real Estate Limited

Address: CP2474, Promenade Noire 1, CH-2001 
Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 73543

(Switzerland CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jeans, shorts, shirts, tops, t-shirts, 
jackets, underwear; footwear; headgear, namely, 
caps, hats, knitted hats, scarves; evening wear, 
namely, evening gowns, evening dresses, cocktail 
dresses and long gowns.

ט"ו כסלו תשע"ג - 65629/11/2012



Trade Mark No. 241767 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093960 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.

Address: Via Desman, 43, BORGORICCO FRAZIONE S. 
EUFEMIA (PD), Italy

Identification No.: 73919

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Sun-tanning cosmetic preparations, sunscreen 
preparations, hair tonics, hair colorants, hair 
shampoos, cosmetic creams, cosmetic products for 
skin care, lip balm (not for medical purposes), skin 
cleansing milk, cosmetic lotions, toiletries, detergents 
for personal use (not for medical purposes), 
deodorants for personal use (perfumery), toothpaste; 
laundry starch; laundry soap; stain removers; 
polishing wax for furniture and floors; perfumes, toilet 
water, incenses, essential oils for personal use, 
potpourri, body lotions, shower gel, bubble bath, bath 
oils, bath pearls, non-medicated bath salts, beauty 
soaps, shaving balms, shaving cream, aftershave 
lotions, eye shadows, cosmetic pencils, foundation 
make-up, face powders, talcum powder, rouges, 
lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, nail polish, beauty masks, facial 
scrubs, face creams, body creams; cosmetic creams, 
lotions and gels all for weight reduction or slimming 
purposes; cosmetic creams, lotions and gels all for 
the prevention, reduction and elimination of cellulite; 
emery, shoe cream, shampoos for pets; hair sprays, 
hair lotions, hair colour removers, hair rinses, hair 
lighteners, hair conditioners, hair moisturisers, 
permanent wave preparations, hair styling foam and 
gels; mouth washes, not for medical purposes; 
dentifrices.

ט"ו כסלו תשע"ג - 65729/11/2012



Trade Mark No. 241768 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093975 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams, accessories for prams (included in this class), 
covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
child seats for vehicles and bicycles, safety seats for 
children for vehicles.

ט"ו כסלו תשע"ג - 65829/11/2012



Trade Mark No. 241770 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093994 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders.

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

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

Republic of Korea, 30/03/2011, No. 4020110016210 דרום קוריאה, 30/03/2011, מספר 4020110016210

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 65929/11/2012



Trade Mark No. 241771 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CELLTRION, INC.

Address: 13-6, Songdo-dong,,Yeonsu-gu, Inchen 406-
840, Republic of Korea

Identification No.: 72915

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders.

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

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

Republic of Korea, 30/03/2011, No. 4020110016212 דרום קוריאה, 30/03/2011, מספר 4020110016212

Class: 5 סוג: 5

ט"ו כסלו תשע"ג - 66029/11/2012



Trade Mark No. 241781 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094111 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Foursquare Labs, Inc.

Address: 36 Cooper Square, 6th Floor, New York NY 
10003, U.S.A.

Identification No.: 73676

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, a feature of an on-
line game that provides recognition and incentives.

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services, namely, providing 
a list of top participants.

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

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

U.S.A., 29/12/2010, No. 85207379 ארה"ב, 29/12/2010, מספר 85207379

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

ט"ו כסלו תשע"ג - 66129/11/2012



Trade Mark No. 241782 מספר סימן

Application Date 02/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094113 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

Address: 3-13, Kyobashi 2-chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
8377, Japan

Identification No.: 73926

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; chemicals for use in 
molding plastics; chemicals for use in the 
manufacture of color filters for liquid crystal displays; 
chemical agents for use in the formation of 
electrodes; organic chemical compounds for 
electroluminescence; chemical penetrating agents for 
treatment of concrete to prevent absorption of water; 
solvents; dampening water for lithography; chemicals 
in the form of paste for use in forming insulation 
layers; adhesives, other than for stationery or 
household purposes; plant growth regulating 
preparations; soil improving agents; photographic 
supplies, namely, chemical preparations and 
reducing agents for used in photography, 
photographic developers, photographic emulsions, 
photographic paper, photographic sensitizers, 
unexposed photographic films and sensitized 
photographic plates; photographic sensitizers; 
photoresist; reagent unprocessed; chemical pulp, 
paper pulp, wood pulp.

Class: 2 סוג: 2

Mordants; wood preservatives; dyes; pigments; 
colorants; dyestuffs; paints; varnishes; lacquers; 
printing ink; printing ink for ink jet printers; toners for 
photocopiers; nonferrous metals in foil or powder 
form for painters, decorators, printers and artists; 
precious metals in foil or powder form for painters, 
decorators, printers and artists.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/04/2011, No. 2011-24984 יפן, 08/04/2011, מספר 2011-24984

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

ט"ו כסלו תשע"ג - 66229/11/2012



Trade Mark No. 241793 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094256 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

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

Identification No.: 71361

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication software and servers for 
applications for on-line dissemination and sharing of 
videos by means of an intranet or Internet portal.

Class: 38 סוג: 38

On-line dissemination and sharing of videos by 
means of an intranet or Internet portal.

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

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

France, 23/03/2011, No. 11 3 818 158 צרפת, 23/03/2011, מספר 158 818 3 11

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

ט"ו כסלו תשע"ג - 66329/11/2012



Trade Mark No. 241797 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094287 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use, sewing threads, 
embroidery threads, knitting threads, cotton threads 
and elastic threads for textile use.

Class: 24 סוג: 24

Woven textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, towels, table linen, bed linen, household 
linen; non-woven textile fabrics for use in the 
manufacture of clothing, towels, table linen, bed 
linen, household linen; fiberglass fabrics for textile 
use; fabric impervious to gases for aeronautical 
balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof 
fabric for manufacturing clothing, furniture, luggage 
and automobile upholstery; gummed waterproof 
cloth; fabric of imitation animal skins; textile linings, 
namely, linen lining fabric for shoes, unfinished textile 
for the manufacture of linings for garments, textile 
used as lining for clothing; buckram; filtering 
materials of textile, namely, chemical fiber fabrics, 
synthetic fiber fabrics, inorganic fiber mixed fabrics all 
for use in filtering liquids and powders; quilts of 
textile, blankets; washing mitts, bath linen, hand 
towels, face towels of textile, bathing towels; 
tapestries of textile, handkerchiefs of textile, banners 
of textile, namely, cloth banners; flags not of paper, 
namely, cloth flags, fabric flags; cloth labels; traveling 
rugs, namely, lap rugs; curtains of textile, shower 
curtains of textile, shower curtains of plastics; oilcloth 
for use as table cloths; bed covers, namely, bed 
blankets, bed sheets, bedspreads, bed linen, 
diapered linen, pillowcases, quilt covers; furniture 
coverings of textile, namely, unfitted fabric furniture 
covers; upholstery fabrics; table napkins of textile; 
bed covers of paper.

ט"ו כסלו תשע"ג - 66429/11/2012



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White and 
grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Sani Konukoglu Bulivari Uzeri, PK: 83 
Sehitkamil, Gaziantep, Turkey

Identification No.: 74806

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, 
briefs, pants, socks; footwear, namely, shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, bootees, sporting shoes, 
slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely, caps, 
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, 
neckties, ties, suspender belts.

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

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

Turkey, 05/07/2011, No. 2011/56493 טורקיה, 05/07/2011, מספר 2011/56493

Class: 23 סוג: 23

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

ט"ו כסלו תשע"ג - 66529/11/2012



Trade Mark No. 242115 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095549 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט"ו כסלו תשע"ג - 66629/11/2012



Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; batteries for 
hand-held games with liquid crystal displays; straps 
for mobile phones; cleaning tapes for video tape 
recorders; head cleaning tapes for audio recorders or 
video recorders; optical pickup lens cleaning discs; 
cleaning discs for DVD; digital cameras; 
headphones; earphones; microphones; consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio 
speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, home theater 
systems, audio decoders, video decoders, power 
conversion devices, power converters and power 
inverters; mobile computer terminal devices; remote 
controllers for mobile computer terminals; 
headphones for mobile computer terminals; mouse 
for mobile computer terminals; keyboards for mobile 
computer terminals; batteries for mobile computer 
terminals; earphones for mobile computer terminals; 
microphones for mobile computer terminals; memory 
cards for mobile computer terminals; handset cradles 
for mobile computer terminals; downloadable game 
programs via mobile computer terminals; other 
downloadable computer programs via mobile 
computer terminals; game programs for mobile 
phones; keyboards for computers; optical mouse; 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; game programs 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; 
game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
headphones for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; 
mouse for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; keyboards 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; batteries for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; earphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; microphones for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; memory cards for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; handset cradles 
for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; phonograph 
records; downloadable music files via the Internet; 
exposed cinematographic films; electronic 
publications; mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; keyboards 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; memory cards exclusively for use 
with hand-held games with liquid crystal displays; 
headphones exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; earphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; microphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; mounts 
connectable to AC adapters and D-terminal cables 
exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; mounts exclusively for hand-held games 
with liquid crystal displays.

ט"ו כסלו תשע"ג - 66729/11/2012



Class: 16 סוג: 16

Addressing machines; adhesive tapes for stationery 
or household purposes; albums; ball-point pens; 
bookmarkers; books; calendars; cards, stationery; 
crayons; diaries; electric pencil sharpeners; electric 
staplers for offices; felt writing pens; geographical 
maps; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; 
hygienic paper; inking ribbons; instruction manuals; 
magazines; mechanical pencils; memo pads 
containing adhesive on one side of the sheets for 
attachment to surfaces; newsletters; newspapers; 
note books; pen cases; pencils; photograph stands; 
photographs; picture postcards; pocket memorandum 
books; printing paper; toilet paper; filter paper; 
postcard paper; rubber erasers; rulers for stationery 
and office use; seals, stationery; sketchbooks; 
specification manuals for video game programs; 
stands for pens and pencils; stapling presses, non-
electric; stickers, stationery; strategic manuals for 
video games; table napkins of paper; towels of paper; 
writing pads.

Class: 28 סוג: 28

Amusement machines for use in amusement parks 
other than arcade video game machines; hand-held 
games with liquid crystal displays; cards for trading 
card games; astronaut-shaped toys; mini-car toys; 
radio control receivers and transmitters for model 
toys; motor controllers for model toys; toy model 
rockets; model toys; toy action figures; molded toy 
figures; dolls; dice games; chess games; dominoes; 
playing cards; trading card games; playing cards and 
card game; billiard game playing equipment; 
badminton game playing equipment; archery bows; 
baseball gloves; bowling bags; boxing gloves; chest 
expanders; golf bags; golf ball markers; golf clubs; 
golf tees; guts for rackets for tennis or badminton; 
paragliders; racket cases for tennis or badminton; 
rackets for tennis or badminton; roller skates; ski 
bindings; ski cases; surf boards; waterskis.

ט"ו כסלו תשע"ג - 66829/11/2012



Class: 41 סוג: 41

Amusement park and theme park services; arranging 
and conducting of concerts; arranging and 
conducting of seminars; arranging and conducting of 
workshops for training; booking of seats for shows; 
booking of theatre tickets; cinema presentations; 
conducting seminars in the field of video games; 
game services provided on-line from a computer 
network; information relating to entertainment and 
education, provided on-line from a computer 
database or the Internet; mobile library services; 
organization of video games; organization of 
competitions of video games; presentation of 
showing movies, shows, plays or musical 
performances; production of sound and image 
recordings on sound and image carriers; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; 
provision of non-downloadable films, movies and 
television programs via an online video-on-demand 
service; reference libraries of literature and 
documentary records; rental of consumer video game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; video 
recording services; providing game services via the 
Internet or computer networks; providing game 
services for enabling temporary use of game 
programs transmitted by accessing networks and to 
play repeatedly until power supply disconnection of 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; rental of memory 
medium recorded game programs for consumer 
video game consoles for use with an external display 
screen or monitor and electronic game machines with 
liquid crystal display; rental of toys.

ט"ו כסלו תשע"ג - 66929/11/2012



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.)

Address: 1-7-1 Konan,,Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 73883

(Japan Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Computer rental; computer software design; 
computer programming; maintenance of computer 
software; computer software design, computer 
programming or maintenance of computer software 
for amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only; creating or maintaining of 
websites for others; data conversion from physical to 
electronic media; data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); 
designing of machines; designing of consumer video 
game consoles adopted for use with an external 
display screen or monitor; duplication of computer 
programs; installation of computer software; 
Providing temporary use of online applications and 
software tools; providing temporary use of non-
downloadable software applications accessible via a 
web site; providing temporary use of on-line non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; providing temporary use of on-
line non-downloadable operating software for 
accessing and using a cloud computing network; 
providing temporary use of Internet security 
programs; providing computer programs in data 
networks; providing information about computer 
software design, computer programming, or 
maintenance of computer software for defending 
system from unlawful computer access and for 
protecting security of computer networks; rental of 
computer programs; rental of CD-ROMs featuring 
programs for computer system security of video 
game consoles adopted for use with television for 
personal use; rental of server's memory.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/05/2011, No. 2011-036973 יפן, 31/05/2011, מספר 2011-036973

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט"ו כסלו תשע"ג - 67029/11/2012



נשימה בריאה
Trade Mark No. 242236 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ADRIAANSEN Orna שם: אורנה אדריאנסן

Address: 6/21 Emek Zvulun St.,, Modi'in, 71725, Israel כתובת : עמק זבולון 6/21, מודיעין, 71725, ישראל

Identification No.: 053671798מספר זיהוי: 053671798

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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, all in the field of 
improving ways of life and lifestyles; snoring 
prevention; improving breathing difficulties; 
prevention of not refreshing sleep and frequent 
waking up; prevention of  'nervous leg' syndrome; 
prevention of moaning, belching, hiccup, sneezing 
and yawning; preventing headaches, joint aches, and 
muscle aches with no medical reason; preventing 
unexplained tiredness, dizziness and fainting; 
preventing of pain caused due to talking and voice 
loss; assisting in quitting smoking; and related 
subjects.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות, כל 
האמור בתחומי שיפור איכות החיים; מניעת נחירות; שיפור 
בקשיי נשימה; מניעת שינה בלתי מרעננת והתעוררויות 

תכופות; מניעת תופעת 'רגל עצבנית' בשינה; מניעת היאנחויות, 
גיהוקים, שיהוקים, עיטושים ופיהוקים תדירים; פתרון בעיות 

כאבי ראש, מפרקים ושרירים אשר מופיעים ללא סיבה רפואית; 
מניעת עייפות בלתי מוסברת, סחרחורות והתעלפויות; מניעת 
כאבי מאמץ דיבור, צרידות ואובדן קול; סיוע בהפסקת עישון 

ונושאים קרובים.                                                               
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Trade Mark No. 242680 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Asaf Sandrusi שם: אסף סנדרוסי

Address: Yesod Hamaala 10 St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' יסוד המעלה 10, תל אביב, ישראל

Identification No.: 40033128מספר זיהוי: 40033128

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ;  ; דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש

ט"ו כסלו תשע"ג - 67229/11/2012
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Trade Mark No. 243048 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0835630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giorgio ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 72592

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: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy 
products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices, ice for refreshment.

ט"ו כסלו תשע"ג - 67429/11/2012



Trade Mark No. 244406 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1105631 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; balls for play; board games; tables 
for indoor football; dolls and stuffed toys; vehicles 
(toys); jigsaw puzzles; balls; inflatable toys; playing 
cards; confetti; gymnastic and sporting articles; 
gymnastic apparatus; soccer equipment, namely 
soccer balls, gloves, knee guards, elbow guards, 
shoulder protectors, shin guards, soccer goals, kick-
at-goal walls; sports bags and containers (for objects) 
for carrying sports items; novelty hats (toys); hand-
held electronic games other than those for use only 
with a television set; foam-rubber hands (toys); 
robots (toys) for entertainment, prepayment video 
games for game halls (arcade games); scale model 
airplanes, toys for pets.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising services; services of an advertising text 
publishing agency; services of an advertising agency; 
services of an advertising agency on a global 
computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; dissemination of 
advertising matter; rental of advertising space; rental 
of advertising time in film credits; television 
advertising, radio advertising; advertising in the form 
of animated cartoons; promotional agency services, 
promotional agency services for sport and public 
relations; market study services; market research 
services; public opinion polling services; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
advertising organization for trade fairs; data bank 
management services; compilation of statistics; 
services for collecting data and statistics and other 
information on sporting performances; business 
management and organization consulting; business 
consulting for companies; organizing promotional 
competitions; providing commercial information; 
advertising for sports events in connection with 
soccer; retail sales services in connection with 
articles of common metals, machines and machine 
tools, implements and tools, optical and audiovisual 
and magnetic and electrical and electronic 
apparatus/equipment, medical apparatus and 
equipment, apparatus and equipment for lighting, 
heating, cooking, refrigerating, drying and ventilation, 
vehicles and the accessories thereof, articles of 
precious metal, jewelry and horological and 
chronometric instruments, badges and pins, musical 
instruments, articles of paper and cardboard, 
stationery and printed articles, articles of leather and 
imitation leather, luggage and bags, umbrellas, 
household articles, furniture, promotional and 
exhibition articles, textile goods, clothing and 

ט"ו כסלו תשע"ג - 67529/11/2012



headgear and footwear, embroidery, ribbons, cords 
and derivative goods, floor coverings, games and 
toys and sports articles, food and food products, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, solvents, 
paraffin, wax, bitumen and petroleum, gasoline, oils 
and lubricants, transmission fluids, brake fluids, 
antifreeze solutions, coolants, hydraulic fluids, 
greases; retail sales services in a supermarket 
including the sale of foods and beverages; retail sale 
of beverages via dispensers; retail sales in the 
context of service stations and stores set up at 
service stations; grouping together, for the benefit of 
others, of articles of common metal, machines and 
machine tools, implements and tools, optical and 
audiovisual and magnetic and electrical and 
electronic apparatus/equipment, medical apparatus 
and equipment, apparatus and equipment for lighting, 
heating, cooking, refrigerating, drying and ventilation, 
vehicles and the accessories thereof, articles of 
precious metal, jewelry and horological and 
chronometric instruments, badges and pins, musical 
instruments, articles of paper and cardboard, 
stationery and printed articles, tickets for sports 
events, articles of leather and imitation leather, 
luggage and bags, umbrellas, household articles, 
furniture, promotional and exhibition articles, textile 
goods, clothing and headgear and footwear, 
embroidery, ribbons cords and derivative goods, floor 
coverings, games and toys and sports articles, food 
and food products, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, solvents, paraffin, wax, bitumen and 
petroleum, gasoline, oils and lubricants, transmission 
fluids, brake fluids, antifreeze solutions, coolants, 
hydraulic fluids, greases (except the transport 
thereof), allowing customers to view and purchase 
these articles in retail stores or on the Internet or by 
wireless electronic communication; advertising and 
promotional services; advertising via sponsorship 
(sponsoring); advertising and promotional information 
services, commercial information agencies, all the 
above services provided on-line via a computer data 
bank or a global computer network (the Internet) or 
via wireless electronic communications devices; 
design of advertisements for use as web sites via a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communications devices; providing space 
on web sites, for advertising of goods and services; 
auctioneering via a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communications 
devices; collection of directories for publication on the 
Internet and on a wireless electronic communications 
network; commercial administration for processing 
commercial services on a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communications devices; sales promotion, namely 
implementing preferential programs for customers; 
promotional services for the sale of tickets; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and/or advertising 
purposes; issuing and distribution of supporter loyalty 
cards (encoded), which may contain personal 
information on the identity of the card holder and for 
controlling access to sports stadiums; compilation of 
data in a central file and especially of still or animated 
images; promotion of sports events in the field of 
soccer; promotion of the goods and services of third 
parties, via contractual agreements, particularly 
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 Owners

Name: Federation Internationale de Football 
Association (FIFA)

Address: FIFA-Strasse 20, CH-8044 Zurich, Switzerland

Identification No.: 75659

partnership (sponsoring) and licensing agreements, 
enhancing notoriety and raising their image, from 
cultural and sporting events, particularly international 
events; sponsorship search (sponsoring by means of 
advertisement promotion) of companies in 
connection with soccer competitions.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/10/2011, No. 11/3867368 צרפת, 17/10/2011, מספר 11/3867368

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 246132 מספר סימן

Application Date 25/10/2010 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for slimming purposes, 
cosmetic creams, skin whitening creams, aromatic 
essential oils (such as aromatherapy oils), cosmetic 
preparations for bath and shower, after shave lotions 
(such as balms gels and creams), almond milk for 
cosmetic purposes, almond oil, almond soap, 
ethereal essences, ethereal oils, extracts of flowers 
(perfumes) eau de cologne, eyebrow cosmetics, 
crayons for cosmetics use, non-medicated creams for 
protection against the sun; cosmetic skin 
preparations for protection against the effects of the 
sun; cosmetic sun protection products including non-
medicated creams and lotions; non-medicated after-
sun products including creams and lotions; make-up 
cosmetic products such as foundations (all make up 
liquid, make up compact foundations), eye and lip 
colours, eye and lip pencils, eye liners and liquid lip 
colours, powdery cheek colours, liquid cheek colours, 
brow pencils, brow powder, make-up accessories 
(such as brushes), make-up removing cosmetic 
products such as creams, lotions and impregnated 
cloth for cosmetic use; beauty masks, astringents for 
cosmetic purposes, antiperspirant soap, breath 
freshening sprays, dentifrices, denture polishes 
preparations for cleaning dentures, cleansing milk for 
toilet purposes, cosmetic kits, cotton sticks and 
cotton wool for cosmetic purposes, deodorant soap, 
liquid soap,  shampoo, deodorant for personal use, 
depilatories, depilatory preparations, cosmetic dyes, 
make-up powder, cosmetic products for lip 
protection, conditioners for treating the hair (such as 
hair care products, hair lotions), hair dyes; all 
included in class 3.

תכשירים קוסמטיים למטרות הרזיה, תמרוקים, קרמים 
קוסמטיים, קרמים להלבנת עור, שמני תמצית ארומטיים (כגון 
שמנים ארומתרפיים), תכשירים קוסמטיים לאמבט ולמקלחת, 
תחליבים לאחרי גילוח (כגון צרי ג'לים וקרמים), חלב שקדים 
למטרות קוסמטיות, שמן שקדים, סבון שקדים, תמציות 
אתריות, שמנים אתריים, מיצויי פרחים (בשמים) מי קולון, 

תמרוקים לגבות, עפרונות צבעוניים לשימוש בתמרוקים, קרמים 
לא תרופתיים להגנה נגד השמש; תכשירי עור קוסמטיים להגנה 
נגד ההשפעות של השמש; מוצרי הגנה מהשמש קוסמטיים 
הכוללים קרמים ותחליבים לא תרופתיים; מוצרים לאחרי 

חשיפה לשמש לא תרופתיים הכוללים קרמים ותחליבים; מוצרי 
איפור קוסמטיים כמו איפור בסיס (כל סוגי המייקאפ בסיס כנוזל 
או בקומפקט), צבעי עיניים ושפתיים, עפרונות עיניים ושפתיים, 
איילינרים וצבעי שפתיים נוזליים, צבעי לחיים אבקתיים, צבעי 
לחיים נוזליים, עפרונות לגבות, אבקת לגבות, אביזרי איפור 
(כגון מברשות), מוצרים קוסמטיים להסרת איפור כמו קרמים, 
תחליבים ובדים מוספגים לשימוש קוסמטי; מסכות יופי, חומרים 

מכווצי עור למטרות קוסמטיות, סבון נוגד הזעה, תרסיסים 
מרענני נשימה, תכשירים לניקוי שיניים, חומרים להברקת 
שיניים תותבות תכשירים לניקוי שיניים תותבות, חלב ניקוי 
למטרות טואלט, ערכות קוסמטיות, מקלות כותנה וצמר גפן 
למטרות קוסמטיות, סבון דאודורנט, סבון נוזלי, שמפו, 

דאודורנט לשימוש אישי, מסירי שיער, תכשירים להסרת שיער, 
חומרי צביעה קוסמטיים, אבקת איפור, מוצרים קוסמטיים 
להגנת שפתיים, מרככים לטיפול בשיער (כגון מוצרי טיפוח 

שיער, תחליבים לשיער), חומרי צביעה לשיער; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This national mark was filed according to article 56M 
of the Ordinance - Transformation of international 
registration no. 240330 in Israel.

סימן לאומי זה הוגש לפי סעיף 56יג לפקודה - המרה של סימן 
בינלאומי שמספרו בישראל 240330.

 Owners

Name: Apivita S.A.

Address: Koleti Str. No. 3, GR-144 52 Athens, Greece

Identification No.: 73396

(Greece S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו כסלו תשע"ג - 67929/11/2012



Trade Mark No. 247208 מספר סימן

Application Date 12/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bayit Bakfar for Managing Services for 
Retirement Homes and Construction Companies, Ltd.

שם: בית בכפר שירותי ניהול לבתי אבות וחברות בניה בע"מ

Address: 77 Ben Yehuda Street, Kfar Saba, Israel כתובת : רחוב בן יהודה 77, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 512557943מספר זיהוי: 512557943

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: 37 סוג: 37

Building construction; construction services; range of 
services in the field of construction, namely, 
reconstruction of building and units, inspection, 
painting, infrastructure, plumbing, air conditioning 
and heating; rental of tools and building materials; 
preservation of buildings; reconstruction of buildings; 
renovation; maintenance services; all included in 
class 37.

הקמת מבנים; שירותי בניה, מגוון שירותים בתחום הבנייה, 
דהיינו, שיפוץ מבנים ויחידות, פיקוח, צביעה, תשתית, 

אינסטלציה, מיזוג אויר והסקה; השכרת כלים וחומרים לבניה; 
שימור מבנים; שיחזור מבנים; שיפוץ; שירותי תחזוקה; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 43 סוג: 43

Retirement homes; pensioner's residence, namely: 
sheltered housing for the elderly population; all 
included in class 43.

בתי אבות; מגורי גמלאים, דהיינו: דיור מוגן לאוכלוסייה 
מבוגרת; הנכללים כולם בסוג 43.                                        

                                      

Class: 44 סוג: 44

Health services; medical services; medical diagnostic 
services for the treatment of humans; nursing 
services; management and supply of nursing units in 
sheltered housing; physical and mental 
rehabilitation;all included in class 44.

שירותי בריאות; שירותים רפואיים; שירותי אבחון רפואיים 
לטיפול בבני אדם; שירותי סיעוד; ניהול ואספקת יחידות סיעוד 
במסגרת דיור מוגן; שיקום פיזי ונפשי; הנכללים כולם בסוג 44.  
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HUDSON

הדסון
Trade Mark No. 247686 מספר סימן

Application Date 01/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tarsis Agriculture & Industrial Chemicals Ltd. שם: תרסיס חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתיים בע"מ

Address: P.O.B. 10156, Petach Tikva, 49002, Israel כתובת : ת.ד. 10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Identification No.: 510120405מספר זיהוי: 510120405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Tel Aviv, 65147, Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17, תל אביב, 65147, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds. פירות וירקות טריים; זרעים.                   
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Trade Mark No. 248366 מספר סימן

Application Date 26/07/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Zvi Shalem שם: צבי שלם

Address: Galgalei aplada 7, P.O.B. 12126, Herzelia 
Pituach, 46722, Israel

כתובת : רח' גלגלי הפלדה 7, ת.ד. 12126, הרצליה פיתוח, 
46722, ישראל

Identification No.: 54964929מספר זיהוי: 54964929

Name: Gideon Shalem שם: גדעון שלם

Address: Galagalei Haplada, P.O.B. 12126, Herzelia 
Pituach, 46722, Israel

כתובת : רח' גלגלי הפלדה 7, ת.ד. 12126, הרצליה פיתוח, 
46722, ישראל

Identification No.: 57957987מספר זיהוי: 57957987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shalem Law Ofiice

Address: P.O.B. 12126, Hertzelia Pituach, 46722, Israel

שם: שלם - משרד עו"ד

כתובת : ת.ד. 12126, הרצליה פיתוח, 46722, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Natural and homeopatich products; medicalinal oils; 
vitamins; minerals; amino acids; dietary sopplements 
and dietaryproducts; all for medical use; all included 
in class 5.

מוצרים טבעיים והומאופטיים; צמחי מרפא; שמני מרפא; 
ויטמינים; מינרלים; חומצות אמיניום; תוספי מזון וחומרים 
דיאטטיים; תכשירים וטרינרים כולם לשימוש רפואי; כולם 

נכללים בסוג 5.       
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בינת הטבע
Trade Mark No. 248368 מספר סימן

Application Date 26/07/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Zvi Shalem שם: צבי שלם

Address: 7 רח' גלגלי הפלדה, P.O.B. 12126,  ,הרצליה פיתוח
46722, ישראל

כתובת : רח' גלגלי הפלדה 7, ת.ד. 12126, הרצליה פיתוח, 
46722, ישראל

Identification No.: 54964929מספר זיהוי: 54964929

Name: Gideon Shalem שם: גדעון שלם

Address: 7 רח' גלגלי הפלדה, P.O.B. 12126,  ,הרצליה פיתוח
46722, ישראל

כתובת : רח' גלגלי הפלדה 7, ת.ד. 12126, הרצליה פיתוח, 
46722, ישראל

Identification No.: 57957987מספר זיהוי: 57957987

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Natural and homeopatich products; medicalinal oils; 
vitamins; minerals; amino acids; dietary sopplements 
and dietaryproducts; all for medical use; all included 
in class 5.

מוצרים טבעיים והומאופטיים; צמחי מרפא; שמני מרפא; 
ויטמינים; מינרלים; חומצות אמיניום; תוספי מזון וחומרים 
דיאטטיים; תכשירים וטרינרים כולם לשימוש רפואי; כולם 

נכללים בסוג 5.       

ט"ו כסלו תשע"ג - 68329/11/2012



DOVEV

דובב
Trade Mark No. 248504 מספר סימן

Application Date 06/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Carmei Zvi - Segal Bros. Ltd. שם: כרמי צבי - אחים סגל בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 140, D.N. Sorek, 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 140, ד.נ. שורק, 76842, ישראל

Identification No.: 510201106מספר זיהוי: 510201106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, wines; all included in class 33 משקאות אלכוהוליים, יינות; הנכללים כולם בסוג 33             

ט"ו כסלו תשע"ג - 68429/11/2012



i Face

Trade Mark No. 249621 מספר סימן

Application Date 24/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ACE DISPLAY CORP.

Address: 404, Gasan Business Center, 371-6 
Gasandong, Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 802838

ACE DISPLAY CORP.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Saar Gershoni

Address: 7 Jabotinski St., Ramat Gan, 52520, Israel

שם: סער גרשוני, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

mobile telephone covers protectors and cases; tablet 
and laptop computers covers protectors and cases; 
elctronic appartous covers protectors and cases

 ; all included in class 9

כיסויים, מגינים ונרתיקים לטלפונים ניידים; כיסויים מגינים 
ונרתיקים למחשבי לוח ולמחשבים ניידים; כיסויים מגינים 

ונרתיקים לאביזרים אלקטרוניים. הנכללים כולם  בסוג 9           
                                

ט"ו כסלו תשע"ג - 68529/11/2012



HOLLY HOBBIE

הולי הובי
Trade Mark No. 250103 מספר סימן

Application Date 15/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Those Characters From Cleveland, Inc.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 11635

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 28 סוג: 28

Toys, playthings, games; all included in class 28.  צעצועים, דברי משחק, משחקים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services in the nature 
of on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services in 
the nature of animated motion picture theatrical film 
production; entertainment services, namely, 
production of animated cartoons on DVDs and video 
cassettes; entertainment services, namely, providing 
interactive database of comics and animated 
cartoons via global computer network; entertainment 
services provided via global computer networks and 
wireless communication networks featuring online 
computer games, videos, music, and activities in the 
nature of comedy, drama, action, adventure, and 
animation in the field of children's entertainment and 
education; entertainment, namely conducting online 
contests and fan club services; providing information 
relating to entertainment online via a global computer 
network containing information regarding computer 
games, interactive children's activities, and stories for 
children and their parents; providing on-line non-
downloadable publications in the nature of 
magazines and books featuring entertainment in the 
nature of comedy, drama, action, adventure, and 
animation, stories and games for children; providing 
non-downloadable online interactive computer 
games; all included in class 41

שירותי בידור בצורת תוכניות טלוויזיה מתמשכות בתחום בידור 
ילדים; שירותי בידור בצורת סרט קולנוע עם אנימציה והפקה דל 

סרט תיאטרוני; שירותי בידור, דהינו, הפקה של קרטונים 
מונפשים ב- DVD ובקלטות וידיאו; שירתי בידור, דהינו אספקת 

מאגר מידע אינטראקטיבי של קומיקס וקרטונים מונפשים 
באמצעות רשת מחשוב גלובלית; שירותי בידור המסופקים 

באמצעות רשתות מחשוב גלובליות ורשתות תקשורת אלחוטית 
המציגות משחקי מחשב מקוונים, וידיאו, מוזיקה, ופעילויות 

בצורה של קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקה, ואנימציה בתחום 
בידור לילדים וחינוך; בידור, דהינו עריכת תחרויות מקוונות 
ושירותי מועדון מעריצים; אספקת מידע הקשור לבידור מקוון 
באמצעות רשת מחשוב גלובלית המכילה מידע לגבי משחקי 
מחשב, פעילויות אינטראקטיביות לילדים, וסיפורים לילדים 
והורים שלהם; אספקת הוצאה לאור מקוונת שאינה ניתנת 

להורדה בצורה של מגזינים וספרים המכילים בידור בצורה של 
קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקה, ואנימציה, סיפורים 
ומשחקים לילדים; אספקת משחקי מחשב מקוונים 

ואינטראקטיביים שלא ניתנים להורדה ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט"ו כסלו תשע"ג - 68629/11/2012



DIAMOND

Trade Mark No. 250136 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

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: 19 סוג: 19

Gypsum; dry mixes based on gypsum; plaster; 
plasterboard for building; gypsum boards; gypsum 
walls; plaster-cement boards; gypsum tiles; tiles 
made of gypsum; mineral tiles; fusion and smoothing 
materials based on gypsum and/or limestone; service 
openings based on gypsum. 

גבס; תערובות יבשות על בסיס גבס; טיח; גבס לבניה; לוחות 
גבס; קירות גבס; לוחות מלט-צמנט; אריחי גבס; אריחים מגבס; 
אריחים מינרליים; חומרי איחוי והחלקה על בסיס גבס ו/או גיר; 
פתחי שירות על בסיס גבס.                                                 
                                                                                    

                              

Class: 37 סוג: 37

Installation of gypsum walls; installation of walls of 
plaster-cement boards; installation of ceilings from 
gypsum boards and/or gypsum tiles and/or tiles 
mineral tiles; construction and repair of buildings 
services; buildings insulating; insulation of exterior 
walls; installation of insulation for buildings; thermal 
insulation of buildings; insulating external and internal 
walls, ceilings and roofs; construction, installation, 
maintenance and repair of insulation systems; 
providing information and advice regarding all the 
aforementioned.

התקנת קירות גבס; התקנת קירות מלוחות מלט-צמנט, התקנת 
תקרות מלוחות גבס ו/או אריחי גבס ו/או אריחים מינרליים; 
שירותי בניה ותיקון של מבנים; בידוד מבנים; בידוד קירות 
חיצוניים; התקנת בידוד לבניינים; בידוד תרמי של בניינים; 

בידוד קירות חיצוניים ופנימיים, תקרות וגגות; בנייה, התקנה, 
תחזוקה ושיפוץ של מערכות בידוד; מתן מידע וייעוץ בקשר לכל 
אלו.                                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 68729/11/2012



יהלום
Trade Mark No. 250137 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

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: 19 סוג: 19

Gypsum; dry mixes based on gypsum; plaster; 
plasterboard for building; gypsum boards; gypsum 
walls; plaster-cement boards; gypsum tiles; tiles 
made of gypsum; mineral tiles; fusion and smoothing 
materials based on gypsum and/or limestone; service 
openings based on gypsum. 

גבס; תערובות יבשות על בסיס גבס; טיח; גבס לבניה; לוחות 
גבס; קירות גבס; לוחות מלט-צמנט; אריחי גבס; אריחים מגבס; 
אריחים מינרליים; חומרי איחוי והחלקה על בסיס גבס ו/או גיר; 
פתחי שירות על בסיס גבס.                                                 
                                                                                    

                              

Class: 37 סוג: 37

Installation of gypsum walls; installation of walls of 
plaster-cement boards; installation of ceilings from 
gypsum boards and/or gypsum tiles and/or tiles 
mineral tiles; construction and repair of buildings 
services; buildings insulating; insulation of exterior 
walls; installation of insulation for buildings; thermal 
insulation of buildings; insulating external and internal 
walls, ceilings and roofs; construction, installation, 
maintenance and repair of insulation systems; 
providing information and advice regarding all the 
aforementioned.

התקנת קירות גבס; התקנת קירות מלוחות מלט-צמנט, התקנת 
תקרות מלוחות גבס ו/או אריחי גבס ו/או אריחים מינרליים; 
שירותי בניה ותיקון של מבנים; בידוד מבנים; בידוד קירות 
חיצוניים; התקנת בידוד לבניינים; בידוד תרמי של בניינים; 

בידוד קירות חיצוניים ופנימיים, תקרות וגגות; בנייה, התקנה, 
תחזוקה ושיפוץ של מערכות בידוד; מתן מידע וייעוץ בקשר לכל 
אלו.                                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט"ו כסלו תשע"ג - 68829/11/2012



Trade Mark No. 250147 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 28 סוג: 28

Toys, playthings, games; all included in class 28. צעצועים, דברי משחק, משחקים; הנכללים כולם בסוג 28.   

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services in the nature 
of on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services in 
the nature of animated motion picture theatrical film 
production; entertainment services, namely, 
production of animated cartoons on DVDs and video 
cassettes; entertainment services, namely, providing 
interactive database of comics and animated 
cartoons via global computer network; entertainment 
services provided via global computer networks and 
wireless communication networks featuring online 
computer games, videos, music, and activities in the 
nature of comedy, drama, action, adventure, and 
animation in the field of children's entertainment and 
education; entertainment, namely conducting online 
contests and fan club services; providing information 
relating to entertainment online via a global computer 
network containing information regarding computer 
games, interactive children's activities, and stories for 
children and their parents; providing on-line non-
downloadable publications in the nature of 
magazines and books featuring entertainment in the 
nature of comedy, drama, action, adventure, and 
animation, stories and games for children; providing 
non-downloadable online interactive computer 
games; all included in class 41 

שירותי בידור בצורת תוכניות טלוויזיה מתמשכות בתחום בידור 
ילדים; שירותי בידור בצורת סרט קולנוע עם אנימציה והפקה דל 

סרט תיאטרוני; שירותי בידור, דהינו, הפקה של קרטונים 
מונפשים ב- DVD ובקלטות וידיאו; שירתי בידור, דהינו אספקת 

מאגר מידע אינטראקטיבי של קומיקס וקרטונים מונפשים 
באמצעות רשת מחשוב גלובלית; שירותי בידור המסופקים 

באמצעות רשתות מחשוב גלובליות ורשתות תקשורת אלחוטית 
המציגות משחקי מחשב מקוונים, וידיאו, מוזיקה, ופעילויות 

בצורה של קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקה, ואנימציה בתחום 
בידור לילדים וחינוך; בידור, דהינו עריכת תחרויות מקוונות 
ושירותי מועדון מעריצים; אספקת מידע הקשור לבידור מקוון 
באמצעות רשת מחשוב גלובלית המכילה מידע לגבי משחקי 
מחשב, פעילויות אינטראקטיביות לילדים, וסיפורים לילדים 
והורים שלהם; אספקת הוצאה לאור מקוונת שאינה ניתנת 

להורדה בצורה של מגזינים וספרים המכילים בידור בצורה של 
קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקה, ואנימציה, סיפורים 
ומשחקים לילדים; אספקת משחקי מחשב מקוונים 

ואינטראקטיביים שלא ניתנים להורדה ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ט"ו כסלו תשע"ג - 68929/11/2012



 Owners

Name: Those Characters From Cleveland, Inc.

Address: Cleveland, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 11635

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

ט"ו כסלו תשע"ג - 69029/11/2012



נעים לירוק
Trade Mark No. 250577 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cross Israel Highway Ltd. שם: כביש חוצה ישראל בע"מ

Address: Toyota Buildind, 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 
67443, Israel

כתובת : מגדל טויוטה, יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Identification No.: 520038662מספר זיהוי: 520038662

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rakefet Peled, Adv

Address: 98 Ygal Alon St., Tel Aviv, 67891, Electra 
Tower, Israel

שם: עו"ד רקפת פלד

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, מגדל אלקטרה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management that involve traffic and driving 
habits.

ניהול עסקים הקשורים בתעבורה ובהרגלי נהיגה.                   
                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 69129/11/2012



Trade Mark No. 250578 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cross Israel Highway Ltd. שם: כביש חוצה ישראל בע"מ

Address: Toyota Buildind, 65 Yigal Alon St., Tel Aviv, 
67443, Israel

כתובת : מגדל טויוטה, יגאל אלון 65, תל אביב, 67443, ישראל

Identification No.: 520038662מספר זיהוי: 520038662

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rakefet Peled, Adv

Address: 98 Ygal Alon St., Tel Aviv, 67891, Electra 
Tower, Israel

שם: עו"ד רקפת פלד

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, מגדל אלקטרה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management that involve traffic and driving 
habits, which are included in section 35.

ניהול עסקים הקשורים בתעבורה ובהרגלי נהיגה, הנכללים 
בסוג 35.                                                                       

ט"ו כסלו תשע"ג - 69229/11/2012



The Golden Book

Trade Mark No. 251248 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 69329/11/2012



Trade Mark No. 251249 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 69429/11/2012



Books of Honor

Trade Mark No. 251250 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 520020314מספר זיהוי: 520020314

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
charitable fund raising services; fund raising services; 
charitable collections; organization of collections; 
organization of the collection of funds; all included in 
class 36.

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

ט"ו כסלו תשע"ג - 69529/11/2012



.Journal" No")("יומן" מס' 02/2009

199745

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2010

225443

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2010

221216

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2010

227383

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2011

233701

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2012

236551

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ט"ו כסלו תשע"ג - 69629/11/2012



.Journal" No")("יומן" מס' 07/2012

193402 193403 193404 193405 193412 193414 193416 214431 
214432 214433 214434 218960 218962 222568 222573 222577 
222579 226018 227647 228127 230504 231338 232012 232013 
232359 232887 233193 233248 233488 233567 233583 233630 
233638 233855 233926 234005 234147 234567 234732 234813 
234904 235017 235020 235190 235612 235650 235651 235658 
235659 235737 235742 235743 235744 235748 235891 235966 
236000 236067 236115 236121 236122 236124 236143 236154 
236159 236218 236226 236255 236280 236302 236328 236370 
236412 236413 236414 236416 236478 236479 236480 236481 
236482 236483 236488 236489 236520 236539 236577 236690 
236734 236758 236764 236787 236875 236876 236888 236926 
236946 236952 237076 237094 237095 237127 237134 237148 
237335 237343 237348 237352 237353 237354 237358 237360 
237421 237423 237450 237481 237539 237560 237594 237602 
237603 237604 237634 237650 237759 237766 237778 237841 
237925 237926 237995 238078 238081 238140 238156 238183 
238220 238229 238230 238287 238295 238392 238405 238426 
238427 238428 238429 238430 238454 238460 238540 238611 
238614 238693 238694 238711 238749 238756 238760 238778 
238799 238800 238802 238836 238844 238847 238848 238851 
238852 238877 238880 238881 238885 238887 238888 238889 
238894 238924 238965 238966 238967 238973 238976 238977 
238984 238994 239005 239006 239007 239008 239010 239011 
239014 239032 239033 239035 239038 239043 239095 239109 
239111 239112 239113 239146 239155 239157 239163 239166 
239195 239200 239205 239206 239207 239209 239212 239217 
239225 239228 239229 239230 239231 239236 239250 239251 
239254 239258 239259 239260 239263 239288 239293 239301 
239342 239346 239347 239349 239372 239373 239375 239413 
239426 239427 239428 239430 239431 239436 239437 239453 
239454 239459 239463 239465 239467 239469 239489 239490 
239491 239492 239494 239495 239500 239501 239502 239503 
239507 239509 239511 239512 239515 239516 239517 239519 
239520 239521 239522 239524 239526 239533 239534 239536 
239538 239539 239540 239541 239546 239547 239549 239550 
239551 239552 239554 239556 239560 239561 239563 239566 
239568 239569 239572 239577 239580 239581 239585 239592 
239593 239594 239595 239596 239602 239606 239607 239609 
239613 239616 239618 239620 239621 239623 239625 239635 
239638 239658 239665 239667 239684 239706 239709 239713 
239714 239734 239777 239781 239782 239784 239798 239799 
239800 239806 239807 239808 239809 239810 239811 239812 
239813 239814 239817 239818 239819 239820 239821 239822 
239823 239824 239825 239826 239831 239837 239857 239858 
239859 239928 239929 239931 239932 240194 240682 241155 
241368 242306 243282 244157 244329 246368 246370 246371 
246679 247691 247779 247780 247781 247782 247787 247788 
247789 247790 247791 247792 247793 247822 247828 247843

ט"ו כסלו תשע"ג - 69729/11/2012



227959

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

ILLUSIONS LIMITED

אשליות בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

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

101258

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Joseph Company International, Inc. ; (California 
Corporation)

Irvine, California 92614, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

105660

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

AOL Inc., ; (Delaware Corporation)

Dulles, VA 20166, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ט"ו כסלו תשע"ג - 69829/11/2012



10748

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Meda AB

SE-170 09 Solna, Sweden

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

110060 147712

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Irwin Industrial Tool Company ; (Delaware Corporation)

Atlanta, Georgia 30328, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

129648

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Ghost Fragrances Limited

Watford, Herts WD24 7JG, United Kingdom

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

138812 160996 160997 160998 160999

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Banco Santander, S.A.

Santander 39004, Cantabria, Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו כסלו תשע"ג - 69929/11/2012



149279

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Ghost Fragrances Limited

Watford, Herts WD24 7JG, United Kingdom

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

149302

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Samsonite IP Holdings S.a r.l.

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

156830

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

URIMAT HOLDING AG

CH-6072 Sachseln, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

159666 159668 159669 159670

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Vortexx Entertainment Ventures LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Los Angeles, California 90067, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ט"ו כסלו תשע"ג - 70029/11/2012



160660 160661

גדעון קורן, עו"ד

מרכז הטקסטיל,קומה 12, רח' קויפמן 2 ,   תל אביב

Gideon Koren, Adv.

Society for Preservation of Israel Heritage Sites

המועצה לשימור אתרים בישראל

מקוה ישראל, ישראל

2 Kaufman St., Textile Center, 12th Floor , 
Tel Aviv

163446 163610 163613 170157 170158 170176 170177 170178 170179 170597 170598 
170831 170832 170833 170834 181679 181680 181681 181682

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

KAINDL MARKEN GmbH

P.C. 3100 Limassol, Cyprus

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

164094

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Textron Innovations Inc. ; (Delaware Corporation)

Providence, Rhode Island, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

164947 176803

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ghost Fragrances Limited

Watford, Herts WD24 7JG, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו כסלו תשע"ג - 70129/11/2012



182245 182246

נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

רחוב תובל 5   ,   תל אביב

Naschitz, Brandes & Co., Advs.

First Quality Baby Products, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Great Neck, New York 11021, U.S.A.

5 Tuval Street , Tel Aviv

187181 213113

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

B.S.D. TRADING LLC ; (New York Limited Liability 
Company)

Brooklyn, New York 11223, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

19719

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer MaterialScience LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Sheffield, Massachusetts 01257, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

204010

יעקב לנקרי, עו"ד 

ד.נ. גלבוע 36  ,   דבורה

Yakov Lankry, Lawyer 

Priniv Ltd.

פריניב בע"מ

דבורה, ישראל

D.N. Gilboa 36 , Moshav Dvoraa

ט"ו כסלו תשע"ג - 70229/11/2012



205186

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

ARKEMA FRANCE

Colombes, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

210478

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Quintessential Brands S.A.

L-1511 Luxembourg, Luxembourg

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

210783

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Kazuyoshi Ishii

Minato-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

216663 216664 216649 216650 216651 216652 216665 216666

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

V.F.G. Italia S.p.A.

20121 Milano, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

ט"ו כסלו תשע"ג - 70329/11/2012



216916

ערן לאופמן, עו"ד

שד' רוטשילד 142 ,   תל אביב

Eran Laufman, Adv.

Avner Strauss

אבנר שטראוס

הרצליה, ישראל

142 Rothshild Avenue , Tel Aviv

217127 217128 217129

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Laboratoires M&L ; (Societe Anonyme)

04100 Manosque, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

217248

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Strakan International S.a. r.l.

L-1931 Luxemboug, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

222020 226133

לימור בן-נון ושות' עו"ד

ה' באייר 8 ,   תל אביב

Limor BN&Co., Law Firm

Laboratorio di- Pasta (2012) Ltd.

לאבורטוריו די- פסטה (2012) בע"מ

תל אביב, ישראל

8 Hey Beeyar Street , Tel Aviv

ט"ו כסלו תשע"ג - 70429/11/2012



223995

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Marco Seitz

91207 Lauf an der Pegnitz, Germany

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

225437

ד. מירקין ושות', עו"ד

מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Jeanade, S.A. de C.V.

Mexico City, Mexico

Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road , Tel 
Aviv

228171

Moshe Sasson

משה ששון

בת ים, ישראל

 , 

232296

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Novartis AG

CH-4002 Basel, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

ט"ו כסלו תשע"ג - 70529/11/2012



233838

מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, 
Brandwein & Co.,

Hypertoy Ltd.

היפרטוי בע"מ ; חברה פרטית

ראשון לציון, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

236413 236414 236416

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kibbutz Harduf - Agricultural Cooperative Limited

קבוץ הרדוף - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

הרדוף, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

237034 237035 237036 237037 237038 237039

א.שפר ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52 ,   תל אביב

A. Shefer & Co., Adv.

Pearl Leslie J

West Hempstead, New York 11552, U.S.A.

Derech Menachem Begin 52 , Tel Aviv

238120

AFINIS COMMUNICATIONS ; (Societe Anonyme de 
droit luxembourgeois)

L-11724 Luxembourg, Luxembourg

 , 

ט"ו כסלו תשע"ג - 70629/11/2012



240682

LINGUALEO CYPRUS LIMITED ; (Limited Liability 
Company)

CY-3036 Limassol, Cyprus

 , 

2588 6856 6857 53272 82148 82149 108193 108194 108195

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Europe Brands S.a r.l.

L-2086 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

28427

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Luxembourg Brands S.a r. l.

L-2086 Luxembourg, Luxembourg

4 Weizman Street , Tel Aviv

33526

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hasselblad S.a r.l.

L-1637 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו כסלו תשע"ג - 70729/11/2012



54673 77320 115549

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

COSMOPROD S.r.l.

I - 20135 Milan, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

54873 224974 224976 231566

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Siemens Industry, Inc. ; (Delaware Corporation)

30005 Alpharetta, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

83518

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

PMC-Sierra, Inc. ; (Delaware Corporation)

Santa Clara, California, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

91383

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

M.C. Escher Holding B.V.

3743 De Baarn, Netherlands

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ט"ו כסלו תשע"ג - 70829/11/2012



93782

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

J.H. EN M.A. VAN DIERMEN HOLDING B.V.

3751 LR Bunschoten-Spakenburg, Netherlands

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

102821 102823 111357 130749

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Monge & C. S.p.A.

130134

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Compania Internacional De Comercio S.A.P.I. de C.V.

13519 29394 39481 39486 39487 39488 47453 48396 48397 
48907 49116 49589 49590 49862 49863 52110 53985 60762 

66137 74627 75339 90019 101336

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

3M DEUTSCHLAND GMBH

ט"ו כסלו תשע"ג - 70929/11/2012



138862

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

143004 147990 148860 159130

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Berlin Heart GmbH

155310 155311

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Siteco Beleuchtungstechinik GmbH

160438

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FUJIFILM SonoSite, Inc. ; (Washington Corporation)

160712 160713 160714 160715 160716 160717

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Terumo BCT, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

ט"ו כסלו תשע"ג - 71029/11/2012



189974

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ROYAL ROBBINS, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

197264

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rapid Pathogen Screening, Inc. ; (Delaware Corporation)

205982

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

REPSOL S.A.

207190 207440 209948 209949

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

מכבי יזמות וניהול בע"מ

Macabi Enterprise and Management Ltd.

215629 239651

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Reynolds Presto Products Inc. ; (Delaware Corporation)

ט"ו כסלו תשע"ג - 71129/11/2012



223564 223573 223618 223625 223851 223852

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אספקט טכנולוגיות מגנטים בע"מ

ASPECT IMAGING LTD.

224974 224976 231566

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Siemens Industry, Inc. ; (Delaware Corporation)

233656

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

RAIDYBOER FASHION GARMENT CO., LTD.

234902

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

236152

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

INI International Neuroscience Institute Hannover GmbH ; (Germany GmbH)

ט"ו כסלו תשע"ג - 71229/11/2012



237457 237733

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FIAS - S.P.A.

23827 23828 25525 118166 169347 169348 169349 175925 
175926 175927 186921 186922 186923 229382 229383 230642

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Renolit SE

238354

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mintel Group Ltd ; (United Kingdom A United Kingdom Company)

238482

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mintel Group Ltd ; (United Kingdom A United Kingdom Company)

238590

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kesseböhmer Holding e.K.  

ט"ו כסלו תשע"ג - 71329/11/2012



239636

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kessebohmer Holding e.K

242512 243001

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PRIVILEGIATA FABBRICA MARASCHINO EXCELSIOR GIROLAMO LUXARDO SOCIETA 
PER AZIONI, CONSIGLA "GIROLAMO LUXARDO S.P.A." ; (Italy Joint Stock Company)

243978

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennots'yu "SAMOGON" ; (RU Limited Liability 
Company)

248862

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BlueBay Asset Management (Services) Ltd ; (Limited Company)

35385

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH

ט"ו כסלו תשע"ג - 71429/11/2012



44194 44195 44196 44197

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ConAgra Grocery Products Company, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

47732 49442 49641 49662 49663 49664 49665 51008 64419 
64470 93567 93674 93676 93677 94639 95086 98365 100748 

103437 105187 160492 160493

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

MOTOROLA SOLUTIONS ISRAEL LTD.

56013 198376 214578 214579 214580 214581 214582 214583 
224092 224114

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Terumo BCT, Inc. ; (Colorado Corporation)

63298 63299 63300

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Siemens Aktiengesellschaft

66618 80993 95449 104995 108387 112399 112400 159447 
159452 159844 161018

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LSI CORPORATION ; (Delaware Corporation)

ט"ו כסלו תשע"ג - 71529/11/2012



99709 99710

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SAS JEAN CASSEGRAIN ; (Societe par actions simplifiee)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

120911 120912

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

500 Plaza Drive  Secaucus, New Jersey , 
U.S.A.

192074

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Caspi Street, Bat Galim  Haifa , 35015 17רח' כספי 17, בת גלים  חיפה , 35015 , ישראל
Israel

22381 22385 22386 29571 90186 90187 93883 104267 162019 169381 172931 196532 200364 
201182 203901 208872

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10 rue James Watt, Batiment C/D  93200 
Saint-Denis , France

235504 235581

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

222 West Central Avenue  Roselle IL 60172 , 
U.S.A.

236609 236610

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

209 South Meldrum Street  Fort Collins, CO 
80521 , U.S.A.

ט"ו כסלו תשע"ג - 71629/11/2012



238399

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' המרפא 3, הר חוצבים  ירושלים , 91450 , 
ישראל

3 Hamarpe St., Har Hotzvim  Jerusalem  , 
91450 , Israel

239032 239033

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

767 Soi Wat Phai Ngeon, Wat Phai Ngeon 
Road  Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn, 
Bangkok , 10120 , Thailand

243453

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3 Olaf Street  London W11 4BE , United 
Kingdom

243557

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Europastraat 36  B-2321 Meer , Belgium

243696

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12 rue Pasteur  F-92150 Suresnes , France

243822

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12 rue Pasteur  F-92150 Suresnes , France

244404

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2, liter A, ul. Vnukovskaya  RU-196210 Saint-
Petersburg , Russian Federation

ט"ו כסלו תשע"ג - 71729/11/2012



245701

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 Kames House, 3 Lochside Avenue  
Edinburgh Park, Midlothian EH12 9SA , 
United Kingdom

96820 101112 101812 159943

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1001 Farrar Road  Kanata, Ontario K2K OB3 
, Canada

ט"ו כסלו תשע"ג - 71829/11/2012



חידושים
RENEWALS

4426 4458 4470 4472 10415 10416 10532 10556 10580 10592 10602 10603 10609 
10684 22380 22566 22575 22576 22592 22594 22595 22596 22598 22616 22619 
22652 22657 22702 22781 22805 22814 22867 44910 44912 44965 44980 44981 
44983 44989 45009 45010 45012 45013 45028 45047 45048 45052 45127 45211 
45212 45234 45252 45261 45263 45264 45265 45266 45292 45300 45331 45332 
45456 45457 45458 45479 79943 79944 79945 79974 80165 80166 80167 80168 
80724 80988 80993 81320 81321 81322 81323 81387 81388 81418 81444 81463 
81472 81496 81507 81508 81518 81519 81545 81577 81598 81606 81621 81625 
81676 81690 81691 81697 81720 81752 81758 81774 81791 81792 81793 81796 
81797 81808 81813 81821 81822 81823 81824 81825 81826 81856 81861 81862 
81863 81885 81891 81893 81922 81941 81952 81953 81954 81955 81987 81989 
82002 82003 82004 82005 82032 82034 82099 82105 82114 82143 82144 82186 
82212 82233 82247 82258 82259 82260 82281 82283 82285 82323 82371 82373 
82391 82442 82444 82445 82471 82472 82480 157004 157125 157126 158441 
158442 158443 158483 159014 159285 159419 159420 159814 159865 159909 
159910 159924 159925 159956 160110 160111 160112 160119 160123 160160 
160161 160180 160186 160195 160196 160197 160198 160199 160200 160209 
160310 160322 160329 160330 160343 160352 160371 160373 160377 160381 
160402 160405 160434 160438 160453 160465 160467 160470 160479 160481 
160482 160483 160492 160493 160501 160502 160503 160504 160505 160506 
160515 160518 160519 160520 160524 160532 160535 160536 160537 160538 
160539 160542 160564 160565 160566 160571 160578 160579 160580 160581 
160582 160583 160585 160628 160636 160648 160654 160660 160661 160666 
160673 160676 160692 160699 160700 160701 160702 160703 160704 160705 
160706 160707 160708 160709 160710 160718 160753 160754 160755 160756 
160757 160758 160759 160760 160761 160763 160764 160765 160766 160767 
160768 160807 160808 160818 160820 160821 160828 160833 160834 160835 
160851 160862 160879 160883 160886 160889 160890 160891 160941 160965 
160966 160994 160995 160996 161008 161010 161035 161041 161048 161056 
161057 161068 161069 161070 161094 161104 161106 161107 161108 161109 
161110 161114 161119 161589 161610 161611 161612 161654 161655 161758 
161770 161771 161772 161773 161774 161775 161776 161777 161778 161779 
161780 161781 161782 161783 161815 161816 161851 161852 161856 161857 
161858 161882 161883 161884 161885 161899 161904 161909 161910 161922 
161923 161925 161926 161927 161933 161935 161936 161937 161938 161940 
161941 161983 161986 162005 162006 162007 162019 162022 162023 162024 
162091 162116 162122 162157 162177 162189 162190 162191 162196 162207 
162208 162210 162217 162224 162225 162228 162232 162244 162292 162328 
162347 162376 162382 162401 162404 162405 162441 162442 162444 162445 
162446 162447 162470 162476 162486 162538 162540 162668 162674 162675 
162676 162678 162698 162774 162792 162805 162867 162870 162878 162944 

232631 232711 234457 236950 238166

ט"ו כסלו תשע"ג - 71929/11/2012



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4767 10477 10525 22577 22590 22593 22605 22614 22615 22617 22618 22620 
22621 22648 22649 22650 22651 44990 45029 45056 45068 45069 45070 45075 
45089 45093 45103 81439 81443 81445 81461 81462 81464 81468 81484 81494 
81504 81510 81511 81513 81515 81540 81541 81542 81543 81550 81552 81553 
81554 81558 81559 81560 81562 81579 81597 81607 81608 81609 81610 81623 
81624 81630 81636 81640 81641 81642 81648 81651 81652 81669 81675 159182 
159777 160235 160236 160243 160244 160266 160267 160268 160269 160270 
160271 160281 160282 160283 160284 160285 160286 160287 160288 160289 
160290 160291 160292 160293 160294 160295 160296 160297 160298 160299 
160300 160301 160302 160303 160304 160305 160306 160307 160308 160309 
160312 160313 160314 160315 160316 160317 160318 160319 160320 160321 
160323 160325 160326 160327 160328 160332 160345 160346 160347 160349 
160351 160353 160354 160357 160358 160359 160360 160361 160362 160363 
160364 160370 160372 160374 160375 160376 160378 160379 160380 160382 
160383 160384 160385 160386 160387 160388 160390 160395 160396 160400 
160401 160404 160406 160407 160408 160409 160410 160411 160412 160413 
160414 160415 160416 160426 160427 160428 160436 160437 160439 160440 
160441 160442 160443 160444 160445 160446 160447 160448 160449 160450 
160451 160456 160457 160459 160460 160469 160471 160475 160476 160477 
160478 160480 160484 160485 160486 160487 160489 160490 160491 160494 
160495 160497 160498 160508 160509 160510 160511 160512 160513 160514 
160521 160522 160525 160526 160527 160529 160530 160531 160540 160541 
160543 160561 160568 160569 160570 160573 160586 160588 160589 160590 
160591 160592 160593 160594 160595 160596 160597 160598 160599 160600 
160601 160602 160603 160604 160605 160606 160607 160608 160610 160611 
160613 160614 160615 160616 160617 160618 160620 160621 160622 160623 
160624 160626 160627 160629 160630 160632 160633 160634 160639 160640 
160646 160647 160651 160655 160656 160657 160658 160659 160665 160667 
160668 160669 160670 160674 160677 160678 160680 160681 160683 160684 
160685 160686 160687 160688 160689 160690 160691 160698 160711 160712 
160713 160716 160717 160720 160722 160723 160732 160733 160734 160736 
160738 160739 160745 160750 160752 160762 160769 160770 160771 160773 
160774 160776 160777 160790 160791 160792 160793 160794 160795 160796 

160797 160798 160799 160800 160801 160802

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

10190 10210 10214 21203 22015 22018 22022 22037 22047 22048 22049 44058 
44061 44062 44089 44102 44109 44120 44131 44157 44158 44159 44163 44164 
79590 79592 79596 79597 79601 79602 79603 79604 79605 79606 79607 79625 
79628 79632 79640 79643 79644 79648 79649 79656 79657 79658 79659 79660 
79677 79678 79683 79684 79687 79691 79701 79702 79703 79704 79706 79711 
79712 79728 79731 79739 79740 79742 79745 79756 79761 79769 79770 79771 

79785 79789 156847 156859 156860 156872 156878 156879 156880 156881 
156882 156883 156884 156885 156886 156887 156893 156896 156897 156899 
156901 156908 156909 156910 156911 156912 156913 156914 156916 156937 
156939 156940 156941 156942 156943 156944 156947 156953 156964 156965 
156966 156974 156993 156994 156998 156999 157005 157017 157018 157026 
157032 157034 157035 157041 157042 157046 157056 157059 157065 157069 
157071 157080 157081 157082 157083 157084 157085 157086 157087 157088 
157089 157092 157093 157094 157095 157098 157110 157111 157122 157128 
157129 157139 157140 157142 157143 157144 157150 157151 157156 157163 
157164 157176 157177 157178 157179 157180 157181 157182 157183 157184 
157185 157186 157212 157213 157214 157215 157216 157217 157218 157219 

157231 157235 157236 157237 157238 157249 157250 157687 157688

ט"ו כסלו תשע"ג - 72029/11/2012



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

160121 160122 204206 204207

Heinrich J. Kessebohmer KG

80433

Hewlett-Packard Development Company, L.P.

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

171173 171174 199746

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

197799

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                  

ט"ו כסלו תשע"ג - 72129/11/2012



198452

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                  
198759

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                  
198869

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
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198902

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                  
198903

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                                
                                                                                

                  
200648

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases,auto-
immune and inflammatory 
diseases,cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases, pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles and smooth 
muscle disorders, gastro-intestinal diseases; 
Human pharmaceuticals for use as hemostatic 
agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולוגיות; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
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שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

15879 23777 25024 60713 60714 60715 60716 88947

מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ

MOTOROLA SOLUTIONS ISRAEL LTD.

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

223564 223573 223618 223625 223851 223852

204368

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceutical for the prevention or 
trearment of infectious-related diseases, auto-
immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous systems 
diseases, pain, dermatologic disorders, metabolic 
diseases, oncologic diseases, respiratory 
diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-
intestinal diseases; Human pharmaceuticals for 
use as hemostatic agents; all included in class 5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות של 
מערכת העיכול; תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם בסוג 
                                                                             .5
                                                                                

                                                                
204467

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations namely treatment of 
inflammatory diseases and pains; all included in 
class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות דהיינו טיפול במחלות וכאבים דלקתיים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 

                      
236622

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Educational services, namely providing English 
language instruction; Educational services, 
namely, counseling and assisting students in 
planning and preparing for further education; 
college consulting services, namely, assisting 
students in finding colleges and universities and 
completing the application process.  

סוג: 41

ט"ו כסלו תשע"ג - 72429/11/2012



הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

234296

The national registration no. 77254 has been replaced by this international registration

77254

סימן לאומי זה מוחלף ע"י סימן בינלאומי שמספרו בישראל 234296

This national registration has been replaced by international registration no. 234296 in Israel

ט"ו כסלו תשע"ג - 72529/11/2012



תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2012

905

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

73 74

Bohemia Jihlava, a.s. ; (Czech republic Joint stock company)

73

Crystal BOHEMIA, a.s.

73 74

Crystal BOHEMIA, a.s. ; (incorporated company)
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