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כ' שבט תשע"ג - 131/01/2013



 ידיעות כלליות
 

 כתובת לשכת סימני המסחר היא:
, מיקוד 5,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 1אגודת ספורט הפועל מס'  רחוב ,רשות הפטנטים

9595111. 
 אין קבלת קהל. חגו חג יערב. 18:81-ו 13:81קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 

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

 . www.trademarks.justice.gov.ilהמסחר בכתובת: 
 
 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 address of the Trade Marks department is: 
The Patent office, 1 Agudat Sport Hapoel St. 

Technological Garden, P.O.B. 9695101 
The Registry is open to the public from Sunday to Thursday between 

08:30      a.m. and 13:30 p.m.. Closed to the public on Holidays (evening and 
day). 

 
The Journal's downloadable file is available on the Internet site of the 

Trademarks Department at the following address: 
.www.trademarks.justice.gov.il 

 
CTION 24 OF THE TRADE MARKS NOTICE OF OPPOSITION UNDER SE

ORDINANCE 
 

Any person interested in opposing the registration of a Trade Mark published 
hereinafter 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

WORLD ORT

Trade Mark No. 194161 מספר סימן

Application Date 03/10/2006 תאריך הגשה

 Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Charitable fundraising, providing fundraising services 
for endowment programs for charities, providing 
financial planning services for donors and recipients, 
and providing scholarships; all included in class 36.

מגבית לצדקה, אספקה של שירותי מגבית לתוכניות מתת 
לצדקה, אספקת שרותים של תוכניות פיננסיות לתורמים 

ולמקבלים, והענקת מלגות; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    

                                          

כ' שבט תשע"ג - 331/01/2013



WORLD ORT

Trade Mark No. 194162 מספר סימן

Application Date 03/10/2006 תאריך הגשה

 Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 courses of 
instruction at the high-school, college and post-
secondary technical institute level; computer 
education training including training of teachers of 
computer education training; and conducting on-line 
and classroom classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of the work of the organization 
and fundraising techniques; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהינו, אספקת קורסים להוראה בתיכון, קולג' 
ולרמה של מכון טכני על תיכוני; אימון בלימוד מחשבים הכולל 
אימון של מורים לאימון בלימוד מחשבים; וביצוע מקוון ובכיתות 
של שיעורים, סמינרים, ועידות וסדנאות בתחום של עבודה של 
טכניקות ארגון ומגבית; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ' שבט תשע"ג - 431/01/2013



Trade Mark No. 194163 מספר סימן

Application Date 03/10/2006 תאריך הגשה

 Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Charitable fundraising, providing fundraising services 
for endowment programs for charities, providing 
financial planning services for donors and recipients, 
and providing scholarships; all included in class 36.

מגבית לצדקה, אספקה של שירותי מגבית לתוכניות מתת 
לצדקה, אספקת שרותים של תוכניות פיננסיות לתורמים 

ולמקבלים, והענקת מלגות; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    

                                          

כ' שבט תשע"ג - 531/01/2013



Trade Mark No. 194164 מספר סימן

Application Date 03/10/2006 תאריך הגשה

 Owners

Name: World ORT

Address: ORT House 126 Albert Street, London, United 
Kingdom

Identification No.: 63800

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 courses of 
instruction at the high-school, college and post-
secondary technical institute level; computer 
education training including training of teachers of 
computer education training; and conducting on-line 
and classroom classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of the work of the organization 
and fundraising techniques; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהינו, אספקת קורסים להוראה בתיכון, קולג' 
ולרמה של מכון טכני על תיכוני; אימון בלימוד מחשבים הכולל 
אימון של מורים לאימון בלימוד מחשבים; וביצוע מקוון ובכיתות 
של שיעורים, סמינרים, ועידות וסדנאות בתחום של עבודה של 
טכניקות ארגון ומגבית; הנכללים כולם בסוג 41.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ' שבט תשע"ג - 631/01/2013



Trade Mark No. 212302 מספר סימן

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The application is for a three dimensinal mark. הבקשה היא לסימן תלת מימדי.

 Owners

Name: Crocs, Inc.

Address: Niwot, CO, U.S.A.

Identification No.: 60868

(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: 25 סוג: 25

Footwear; included in class 25. הנעלה; הנכללת בסוג 25.                   

כ' שבט תשע"ג - 731/01/2013



Trade Mark No. 212303 מספר סימן

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The application is for a three dimensinal mark. הבקשה היא לסימן תלת מימדי.

 Owners

Name: Crocs, Inc.

Address: Niwot, CO, U.S.A.

Identification No.: 60868

(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: 25 סוג: 25

Footwear; included in class 25. הנעלה; הנכללת בסוג 25.                   

כ' שבט תשע"ג - 831/01/2013



Trade Mark No. 221182 מספר סימן

Application Date 08/06/2009 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: 9 סוג: 9

Vision correction lenses including contact lenses; all 
included in class 9.

עדשות לתיקון ראייה כולל עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9.  
                                       

כ' שבט תשע"ג - 931/01/2013



GOGO SQUEEZ 

Trade Mark No. 221490 מספר סימן

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: MATERNE

Address: 330 allee des Hetres, Z.A. du Parc Sans Souci, 
LIMONEST, 69760, France

Identification No.: 800359

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: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; fruit puree, 
marmalades, fruits in syrup;  all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, קפואים, מיובשים ומבושלים; ריבות, 
מרקחות, לפתנים; מחית פירות, מרמלדות, פירות בסירופ; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                   

כ' שבט תשע"ג - 1031/01/2013



BIG APPLE 

Trade Mark No. 225773 מספר סימן

Application Date 22/12/2009 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 8775439

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
8775439

Dated 21/05/2010 (Section 16) מיום 21/05/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Apollinaris Brands GmbH

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 55828

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: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters; flavored water; all in 
apple flavor; All included in class 32.

מים מינראליים ומוגזים; מים בטעמים; כולם בטעם תפוח; כולם 
נכללים בסוג 32.                                       

כ' שבט תשע"ג - 1131/01/2013



THE QUEEN OF TABLE WATERS 

Trade Mark No. 225806 מספר סימן

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

 Owners

Name: Apollinaris Brands GmbH

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 55828

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: 32 סוג: 32

Mineral  water, included in class 32.                 .32 מים מינרליים, הנכללים בסוג

כ' שבט תשע"ג - 1231/01/2013



מהותי 
Trade Mark No. 226069 מספר סימן

Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Ted Arison Family Foundation (Israel) A 
Public Benefit Company Ltd.

שם: הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (ישראל) חברה 
לתועלת הציבור בע"מ

Address: 23 Shaul Hamelech Blvd, Tel Aviv 64367, Israel כתובת : שד' שאול המלך 23, תל אביב-יפו, 64367, ישראל

Identification No.: 513314732מספר זיהוי: 513314732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; books, brochures and other printed 
material; all featuring information, news and articles 
on various topics, including: universal values, social 
values, educational values, sustainability, life, 
society, environment, business development, 
philanthropy, consciousness; all included in class 16.

דברי דפוס; ספרים, ברושורים וחומרים מודפסים אחרים; 
המציגים כולם מידע, חדשות ומאמרים בנושאים שונים, לרבות: 

ערכים אוניברסאליים, ערכים חברתיים, ערכים חינוכיים, 
קיימות, חיים, חברה, סביבה, פיתוח עסקי, פילנתרופיה, 

מודעות; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
                                                                                    

                      

כ' שבט תשע"ג - 1331/01/2013



מהותי 
Trade Mark No. 226071 מספר סימן

Application Date 30/12/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Ted Arison Family Foundation (Israel) A 
Public Benefit Company Ltd.

שם: הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (ישראל) חברה 
לתועלת הציבור בע"מ

Address: 23 Shaul Hamelech Blvd, Tel Aviv 64367, Israel כתובת : שד' שאול המלך 23, תל אביב-יפו, 64367, ישראל

Identification No.: 513314732מספר זיהוי: 513314732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Education; providing of training; entertainment; 
cultural activities; visitor centers, museums, 
exhibitions, events, and conferences, all concerning 
various topics, including: universal values, social 
values, educational values, sustainability, life, 
society, environment, business development, 
philanthropy, consciousness; providing a web-site 
featuring, links, news and articles on variaous topics, 
including: universal values, social values, educational 
values, sustainability, life, society, environment, 
business development, philanthropy, consciousness; 
providing a web-site featuring information, on various 
topics, including: universal values, social values, 
educational values, sustainability, life, society, 
philanthropy, consciousness; and on-line publications 
featuring links, news and articles on various topica, 
including: universal values, social values, educational 
values, sustainability, life, society, environment, 
business development, philanthropy, conciousness; 
on-line publications featuring information on various 
topics, including: universal values, social values, 
educational values, sustainability, life, society, 
philanthropy, consciousness; all included in class 41.

חינוך; הכשרה; בידור; פעילויות תרבות; מרכזי מבקרים, 
מוזיאונים, תערוכות, אירועים וכנסים, כולם בקשר לנושאים 
שונים, לרבות: ערכים אוניברסאליים, ערכים חברתיים, ערכים 

חינוכיים, קיימות, חיים, חברה, סביבה, פיתוח עסקי, 
פילנתרופיה, מודעות; אתר אינטרנט המציג מידע, קישורים, 

חדשות ומאמרים בנושאים שונים, לרבות: ערכים 
אוניברסאליים, ערכים חברתיים, ערכים חינוכיים, קיימות, חיים, 
חברה, סביבה, פיתוח עסקי, פילנתרופיה, מודעות; פרסומים 
מקוונים המציגים מידע, קישורים, חדשות ומאמרים בנושאים 
שונים, לרבות: ערכים אוניברסאליים, ערכים חברתיים, ערכים 

חינוכיים, קיימות, חיים, חברה, סביבה, פיתוח עסקי, 
פילנתרופיה, מודעות; הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ' שבט תשע"ג - 1431/01/2013



FLIR

Trade Mark No. 226323 מספר סימן

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4030407 ארה"ב מספר: 4030407

Dated 27/09/2011 (Section 16) מיום 27/09/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: FLIR Systems, Inc.

Address: 27700 SW Parkway Avenue, Wilsonville, 
Oregon 97070, U.S.A.

Identification No.: 800896

Oregon corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting live and 
web-based seminars and classes in the field of 
infrared thermography technology and applications 
and distribution of course materials in connection 
therewith; educational services, namely, developing 
courses and seminars for others in the field of 
infrared thermography technology and applications 
and distribution of course materials in connection 
therewith, included in Class 41.

שירותים חינוכיים, שהם ניהול סמינרים חיים ומבוססי רשת 
וכיתות בתחום של תרמוגרפיה אינפרא-אדום ויישומים והפצה 
של חומרי קורס הקשורים אליהם; שירותים חינוכיים, שהם 
פיתוח קורסים וסמינרים עבור אחרים בתחום של טכנולוגית 
תרמוגרפיה אינפרא-אדום ויישומים והפצה של חומרי קורס 

הקשורים אליהם, הנכללים בסוג 41.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ' שבט תשע"ג - 1531/01/2013



FLIR

Trade Mark No. 226324 מספר סימן

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4140596 ארה"ב מספר: 4140596

Dated 15/05/2012 (Section 16) מיום 15/05/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: FLIR Systems, Inc.

Address: 27700 SW Parkway Avenue, Wilsonville, 
Oregon 97070, U.S.A.

Identification No.: 800896

Oregon corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Electronic imaging devices for  diagnosing, 
quantifying, and screening skin surface changes,  for 
medical use; included in Class 10.

התקנים להדמייה אלקטרונית לשם אבחון, כימות, ומיסוך של 
שינויים בפני העור לשימוש רפואי;  הנכללים בסוג 10.             

                                                

כ' שבט תשע"ג - 1631/01/2013



FLIR

Trade Mark No. 226325 מספר סימן

Application Date 12/01/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4030407 ארה"ב מספר: 4030407

Dated 27/09/2011 (Section 16) מיום 27/09/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Precision reticules and reticule assemblies and 
electro optical gimbals; apparatus for detecting, 
measuring, recording, transmitting, analyzing, and 
reproducing images and sound, namely, gimbals, 
security cameras, and multi-sensors with daylight TV 
and geo pointing capabilities; hand held optical 
weapon sight products, namely, image intensified 
weapon sights, and optically fused weapon sights; 
laser designators; read out integrated circuits; 
infrared thermal cameras for building diagnostics, 
energy auditing and home inspection, property and 
facility management, HVAC and plumbing, moisture 
and restoration, automation and safety, electrical and 
mechanical, utilities, manufacturing industries, 
service companies, electrical contractors, gas 
imaging for petrochemical and refineries, SF6 gas 
detection, oil and gas extraction, environmental 
enforcement, municipal gas distribution, and service 
companies, range phenomenology, tracking, high 
speed/stop motion, laser designation, directed 
energy weapons, and research and development; 
cameras and related operating software used in 
conjunction with report generation, building 
applications, research and development, tracking 
systems for tracking persons, objects, and other 
targets comprised of pixel resolution, windowing full 
frame rate, integration time range, digital output, 
noise-equivalent temperature differentiation (NETD), 
filter wheel, optical interface, analogue signals, lens, 
mounting, and power supply; pointing systems for 
pointing out persons, objects, crystalline laser 
materials and other targets comprised of 
daylight/color CCD TV camera, electron-multiplying 
CCD (EMCCD) camera, eye safe laser range finder, 
laser pointer, stabilized gimbals, and electronic 
control unit; guidance systems comprised of daylight 
camera, laser payloads, system interfaces, namely, 
laser spot tracker, navigation/radar interface, display 
and recorder, moving map systems, digital video 
output for the purpose of navigating, guiding and 
controlling air, land and maritime vehicles without 
direct or continuous human control; global positioning 
systems; remote control systems comprised of 
remote controls for ergonomic hand control unit, 
laptop control unit, and electronic simplified control 
unit for clamp-on electric meters, digital and/or 
analog multimeters, power supplies, fiber optic power 
meters, thermometers, humidity meters, airflow 
meters, light meters, sound level meters, 

                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                              רשתות דיוק 
והרכבי רשת והתקני איזון אלקטרו אופטיים; התקן לגילוי, 

מדידה, הקלטה, שידור, ניתוח, ורפרודוקציית דמויות וצלילים, 
דהיינו, התקני איזון, מצלמות אבטחה, ומולטי-סנסורים עם 

טלוויזיה באור-יום ויכולות מיקוד גיאוגרפי; מוצרי כוונת כלי נשק 
אופטי נישא ביד, דהיינו, כוונות נשק מעצימות תמונה, וכוונות 
נשק ממוזגות אופטית; סמני לייזר; מעגלים משולבים לקריאה; 
מצלמות אינפרא אדום תרמיות לאבחון בניינים, ביקורת אנרגיה 
ובדק בית, ניהול רכוש ומתקנים, HVAC ואינסטלציה, לחות 
ושיקום, אוטומציה ובטיחות, חשמליים ומכאניים, כלי עזר, 
תעשיות ייצור, חברות שירותים, קבלני חשמל, הדמיית גז 
לפטרו-כימיקלים ובתי-זיקוק, גילוי גז SF6, מיצוי נפט וגז, 
אכיפה סביבתית, חלוקת גז עירונית, וחברות שירות, 

פנומנולוגיית טווח, מעקב, מהירות גבוהה / הפסקת תנועה, 
ייעוד לייזר, נשקי אנרגיה מכוונת, ומחקר ופיתוח; מצלמות 

ותוכנות הפעלה קשורות המשמשות בשילוב עם הפקת דו"ח, 
בניית יישומים, מחקר ופיתוח, מערכות מעקב לאיתור אנשים, 
אובייקטים, ומטרות אחרות המורכבים מרזולוציית פיקסלים, 
מציאת קצב חלון-זמן מסגרת מלאה, אינטגרציית זמן מטרה, 
פלט דיגיטאלי, בידול טמפרטורה שווה-רעש (NETD), גלגל 

סינון, ממשק אופטי, אותות אנלוגיים, עדשה, הרכבה, ואספקת 
כח; מערכות מיקוד, לציון אנשים, אובייקטים, חומרי לייזר 

גבישיים ומטרות אחרות המורכבות מאור יום/מצלמת טלוויזיה 
 ,(EMCCD) מכפילת אלקטרונים CCD בצבע, מצלמת CCD

מאתר טווח לייזר בטוח לעין, מצביע לייזר, מכשירי איזון 
מיוצבים, ויחידת בקרה אלקטרונית. מערכות הנחיה הכוללות 
מצלמת אור יום, נשאי לייזר ייעודיים, ממשקי מערכת, דהיינו, 
גשש לייזר נקודתי, ממשק ניווט/רדאר, צג ומקליט, מערכות 
מפה נעה, פלט וידאו דיגיטאלי לצורך ניווט, הדרכה ושליטה 
בכלי רכב אוויריים, יבשתיים וימיים ללא בקרת אנוש ישירה או 
מתמשכת; מערכות איכון גלובליות; מערכות שליטה מרחוק 
המורכבות משלטי רחוק ליחידות שליטה ידניות ארגונומיות, 
יחידת בקרת לפטופ, ויחידת בקרה אלקטרונית מפושטת 

למודדי חשמל הנתלים בתופסן, מולטימטרים דיגיטליים ו/או 
אנלוגיים, ספקי כוח, מודדי כח פיבר-אופטיים, מדי חום, מודדי 

לחות, מודדי זרימת אוויר, מודדי אור, מודדי דרגת קול, 
טכומטרים, מודדי לחץ, כיילים, מד איכות מים; מכשירי הרכבה 
לכיפות נטויות; תוכנת מחשב לחיבור יחד פלטפורמות תוכנת 
ביניים, דהיינו, שרתים ופרוטוקולי רשת עם תוכנת ממשק 
משתמש גרפי; תוכנת הפעלה למצלמות אבטחה, מערכות 

כ' שבט תשע"ג - 1731/01/2013



 Owners

Name: FLIR Systems, Inc.

Address: 27700 SW Parkway Avenue, Wilsonville, 
Oregon 97070, U.S.A.

Identification No.: 800896

Oregon corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

tachometers, pressure meters, calibrators, water 
quality meter; mounting devices for tilt domes; 
computer software for connecting together middle 
ware platforms, namely, servers and network 
protocols with graphical user interface software; 
operating software for security cameras, thermal 
energy and stabilized camera systems; software for 
real time analysis of radiometric thermal imaging in 
the field of HVAC and plumbing, moisture and 
restoration, automation and safety, electrical and 
mechanical, utilities, manufacturing industries, 
service companies, electrical contractors, gas 
imaging for petrochemical and refineries, SF6 gas 
detection, oil and gas extraction, environmental 
enforcement, municipal gas distribution, and service 
companies, range phenomenology, tracking, high 
speed/stop motion, laser designation, directed 
energy weapons, and research and development; 
software used for predictive maintenance and 
operating science cameras; pre-recorded media in 
the form of DVD, CD Rom, flash drives, tapes, 
featuring information about electronic vision systems, 
videos, data and sound; included in class 9.

מצלמת אנרגיה תרמית ומייצבים; תוכנה לניתוח בזמן אמת של 
הדמיה תרמית רדיומטרית בתחום HVAC ואינסטלציה, לחות 
ושחזור, אוטומציה ובטיחות, אלקטרונית ומכאנית, חברות 

שירות ציבוריות, תעשיות ייצור, חברות שירות, קבלני חשמל, 
הדמית גז לפטרוכימיקלים ובתי זיקוק, גילוי גז SF6, שמן ומיצוי 

גז, אכיפה סביבתית, חלוקת גז עירונית, וחברות שירות, 
פנומנולוגית טווח, מעקב, תנועה במהירות גבוהה/עצירת 
תנועה, ייעוד לייזר, נשקי אנרגיה מכוונת, ומחקר ופיתוח; 

תוכנה המשמשת לצפיית תחזוקה והפעלת מצלמות מדע; מדיה 
מוקלטת מראש בצורה של DVD, סי.די.רום, כונני פלאש, 

קלטות, המציגים מידע על מערכות ראיה אלקטרוניות, וידאו, 
נתונים וצלילים; הנכללים כולם בסוג 9                                   
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

              

כ' שבט תשע"ג - 1831/01/2013



OCTREOLIN 

Trade Mark No. 229914 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chiasma Inc, 

Address: Suite #313,831 Beacon St., Newton Centre MA 
02459, U.S.A.

Identification No.: 70992

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman

Address: 13 Weizmann Street, Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן-ויידס

כתובת : 13 וייצמן, רחובות, 76280, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations and formulations containing octreotide 
for pharmaceutical  use for the treatment of 
endocrine diseases, acromegaly, diarrhea and portal 
hypertension; all included in class 05.

תכשירים ופורמולציות המכילות octreotide לשימוש תרופתי 
לטיפול במחלות אנדוקריניות, אקרומולוגיה, שלשלול ויתר לחץ 
דם שערי; הנכללים כולם בסוג 5.                                         

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 1931/01/2013



Trade Mark No. 232446 מספר סימן

Application Date 01/09/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EDEN BRIUT TEVA MARKET LTD שם: עדן בריאות טבע מרקט בע"מ

Address: 4 Yad Haruzim St., Industrial Zone, Poleg, 
Netanya, 42505, Israel

כתובת : רחוב יד חרוצים 4, אזור תעשייה פולג, נתניה, 42505, 
ישראל

Identification No.: 513330209מספר זיהוי: 513330209

ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, essential oils, cosmetic preparations, hair and 
body lotions, bath foam, shampoos, hair conditioners, 
creams, gels, moisturizers, powders, toiletries, 
aftershaves, preparations for solar radiation 
protection, deodorants for personal use, dentifrices; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps, baby cosmetics, 
tearless shampoo, baby oil, soap-less soap, baby 
lotion, baby bath, anti-rash diaper cream; all the 
aforementioned goods - organic, ecologic or natural; 
all included in Class 3.

סבונים, שמנים אתריים, תכשירים קוסמטיים, תחליבי גוף 
ושיער, קצף לאמבט, שמפו, מרככי שיער, קרמים, ג'לים, מוסיפי 
לחות, אבקות, תמרוקים, אפטרשייב, תכשירים להגנה מפני 
קרינת השמש, דיאודורנטים לשימוש אישי, משחות שיניים; 

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירים 
לניקוי, הברקה, שפשוף ומריקה; סבונים, קוסמטיקה לתינוקות, 
שמפו ללא דמעות, שמן לתינוקות, אל-סבון, תחליב לתינוקות, 
אמבט לתינוק, משחה נגד פריחת חיתולים; כל הטובין האמורים 
- אורגניים, אקולוגיים או טבעיים; הנכללים כולם בסוג 3.         
                                                                                    
                                                                                    

                

כ' שבט תשע"ג - 2031/01/2013



REIDMAN 

Trade Mark No. 234999 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REIDMAN COLLEGE LTD. שם: מכללת רידמן בע"מ

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

Identification No.: 512984956מספר זיהוי: 512984956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Leaning, certification, training and treatment handling 
methods of alternative healing; Education and lecture 
services, seminars and workshops in the field of 
alternative healing; training; publication of books and 
magazines; organization and conducting of 
colloquium, conferences and conventions in the field 
of alternative healing; articles; activities in the field of 
alternative healing; all included in class 41.

לימוד, הסמכה, הדרכה וטיפול בשיטות ריפוי וטיפול 
אלטרנטיבי; שירותי חינוך ומתן הרצאות, סמינרים וסדנאות 
בנושא רפואה אלטרנטיבית; הדרכה; הוצאה לאור של ספרים 
וכתבי עת; ארגון וניהול של רבי שיח, ועידות וכנסים בנושא 

רפואה אלטרנטיבית; כתבות; הפעלות בנושא רפואה 
אלטרנטיבית;                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical and healthcare services, including alternative 
medicine services; provision of hygienic and beauty 
care treatments for humans, including alternative 
hygienic and beauty care treatments; advice, 
information and consultancy relating to all of the 
aforesaid, including the opeartion of a website, 
forums and downloadable content for the aforesaid; 
all included in class 44.

שירותי רפואה ובריאות, לרבות שירותי רפואה אלטרנטיבית; 
אספקת טיפולי היגיינה ויופי לבני אדם, לרבות טיפולי היגיינה 
ויופי אלטרנטיביים; ייעוץ, מידע והתייעצות לגבי כל הנ"ל,  

לרבות הפעלת אתר אינטרנט, פורמים ותכנים להורדה לגבי כל 
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 44.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ' שבט תשע"ג - 2131/01/2013



רידמן 
Trade Mark No. 235001 מספר סימן

Application Date 13/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: REIDMAN COLLEGE LTD. שם: מכללת רידמן בע"מ

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

Identification No.: 512984956מספר זיהוי: 512984956

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Leaning, certification, training and treatment handling 
methods of alternative healing; Education and lecture 
services, seminars and workshops in the field of 
alternative healing; training; publication of books and 
magazines; organization and conducting of 
colloquium, conferences and conventions in the field 
of alternative healing; articles; activities in the field of 
alternative healing; all included in class 41.

לימוד, הסמכה, הדרכה וטיפול בשיטות ריפוי וטיפול 
אלטרנטיבי; שירותי חינוך ומתן הרצאות, סמינרים וסדנאות 
בנושא רפואה אלטרנטיבית; הדרכה; הוצאה לאור של ספרים 
וכתבי עת; ארגון וניהול של רבי שיח, ועידות וכנסים בנושא 

רפואה אלטרנטיבית; כתבות; הפעלות בנושא רפואה 
אלטרנטיבית;הכל כלול בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical and healthcare services, including alternative 
medicine services; provision of hygienic and beauty 
care treatments for humans, including alternative 
hygienic and beauty care treatments; advice, 
information and consultancy relating to all of the 
aforesaid, including the opeartion of a website, 
forums and downloadable content for the aforesaid; 
all included in class 44.

שירותי רפואה ובריאות, לרבות שירותי רפואה אלטרנטיבית; 
אספקת טיפולי היגיינה ויופי לבני אדם, לרבות טיפולי היגיינה 
ויופי אלטרנטיביים; ייעוץ, מידע והתייעצות לגבי כל הנ"ל', 

לרבות הפעלת אתר אינטרנט, פורמים ותכנים להורדה לגבי כל 
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 44.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ' שבט תשע"ג - 2231/01/2013



Trade Mark No. 235044 מספר סימן

Application Date 04/11/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062611 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4119720 ארה"ב מספר: 4119720

Dated 27/03/2012 (Section 16) מיום 27/03/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Fresh Express Incorporated

Address: P.O. Box 80599, Salinas CA 93912, U.S.A.

Identification No.: 71764

(Delaware, United States 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: 29 סוג: 29

Pre-cut packaged vegetables; packaged garden 
salads, packaged vegetable salads and packaged 
lettuce salads; all included in class 29.

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

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

U.S.A., 04/11/2010, No. 85169261 ארה"ב, 04/11/2010, מספר 85169261

Class: 29 סוג: 29

כ' שבט תשע"ג - 2331/01/2013



CHEROKEE AN AMERICAN STANDARD

Trade Mark No. 235200 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cherokee Inc.

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

Identification No.: 43481

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.             
          

כ' שבט תשע"ג - 2431/01/2013



RONIS 

Trade Mark No. 235375 מספר סימן

Application Date 24/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YOUNATANI FARHAD שם: יונתני פרהד

Address: 27/7 Ben Eliezer St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב בן אליעזר 27/7, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 321849754מספר זיהוי: 321849754

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELIAHU HASTAR, LAW 

Address: Israel

שם: אליהו חסטר, עו"ד

כתובת : מונטיפיורי 26, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments ; all included in class 14

תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים ; 
הנכללים כולם בסוג 14                                                 

כ' שבט תשע"ג - 2531/01/2013



Trade Mark No. 235528 מספר סימן

Application Date 02/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SOPORCEL- SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
PAPEL, S.A.

Address: Lavos 3081-851, Figueira da Foz, Portugal

Identification No.: 70637

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Co.

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

שם: בן-עמי ושות', עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, namely paper for photocopying and for laser, 
inkjet and offset printers; envelopes; paper for 
plotters; all included in class 16

נייר, במיוחד נייר צילום ונייר להדפסת ליזר, הזרקת דיו, 
ובמדפסות אופסט; מעטפות; נייר למדפסות פלוטר; הנכללים 

כולם בסוג 16                                   

כ' שבט תשע"ג - 2631/01/2013



Trade Mark No. 235550 מספר סימן

Application Date 30/01/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Household electrical appliances included in class 7, 
namely, vacuum cleaners, juice extractors, mixers, 
blenders, food processors, chopping machines, 
washing machines, dishwashers; all included in Class 
7.

מכשירי חשמל ביתיים הנכללים בסוג 7, דהיינו, שואבי אבק, 
מסחטות מיץ, מיקסרים, בלנדרים, מעבדי מזון, קוצצים, מכונות 
כביסה, מדיחי כלים; הנכללים כולם בסוג 7.                           
                                                                                    

Class: 8 סוג: 8

Manual domestic tools, namely, cutlery, hair 
staighteners and electric irons for styling hair; all 
included in class 8.

כלי עבודה ביתיים ידניים, דהיינו, סכו"ם, מחליקי שיער ומעצבי 
שיער; הנכללים כולם בסוג 8.                                             

                        

Class: 9 סוג: 9

Household electrical appliances and personal 
devices included in class 9, including, irons, 
television screens, flat tv screen, DVD players, home 
theater systems, home sound systems, GPS 
systems, computers, PDA, telephones, cellular 
phones, keyboards, computer mousses , speakers, 
solar batteries, rechargeable batteries and battery 
chargers; all included in class 9.

התקנים ומכשירי חשמל אישיים וביתיים הנכללים בסוג 9, 
 ,DVD דהיינו, מגהצים, מסכי טלביזיה, מסכים דקים, מכשירי
 ,GPS מערכות קולנוע ביתית, מערכות שמע ביתיות, מערכות
מחשבים, מחשבי כף יד, טלפונים נייחים, טלפונים ניידים, 

מקלדות, עכברים, רמקולים, בטריות סולריות, בטריות נטענות 
ומטעני בטריות; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                      

Class: 11 סוג: 11

Household electrical appliances and devices included 
in class 11, namely, toasters, kettles, toaster-ovens, 
microwaves, coffee machines, stoves, ovens, dryers, 
refrigerators, wine coolers, air-conditioners, hair 
dryers, space heaters, radiators, fans, lamp bulbs, 
LED bulbs, fluorescent light bulbs, halogen light 
bulbs; all included in class 11.

התקנים ומכשירי חשמל ביתיים הנכללים בסוג 11, דהיינו, 
מצנמים, קומקומים, טוסטר אובן, מיקרוגל, מכונות קפה, 

כיריים, תנורים, מייבשי כביסה, מקררים, מקררי-יין, מזגנים, 
מייבשי שיער, מפזרי חום, רדיאטורים, מאווררים, נורות, נורות 
LED, נורות פלורוסנט, נורות הלוגן; הנכללים כולם בסוג 11.   
                                                                                    

                                                            

Class: 21 סוג: 21

Implements for the home and the kitchen included in 
class 21, namely, cups, mugs, cooking pans, pots 
and electric insect killers; all included in class 21.

כלים לבית ולמטבח הנכללים בסוג 21, דהיינו, כוסות, 
מחבתות, סירים וקוטלי יתושים; הנכללים כולם בסוג 21.         
                                                                                    

                    

כ' שבט תשע"ג - 2731/01/2013



Ownersבעלים

Name: Newpan Ltd. שם: ניופאן בע"מ

Address: רחוב רוז'נסקי 14 אזור תעשיה, ראשון לציון, ישראל כתובת : רחוב רוז'נסקי 14 אזור תעשיה, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511133696מספר זיהוי: 511133696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nathan Meir & Co., Adv.

Address: Rubinstein Bldg. 20 Lincoln St., Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: נתן מאיר ושות', עו"ד

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

כ' שבט תשע"ג - 2831/01/2013



Trade Mark No. 235921 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The trademark consists of a circular ring on the side 
of a shoe with both the inner and outer edges being 
toothed. Inside this circular ring, between the edges 
at the top, is the word "aro". The dotted outline of the 
shoe is not claimed as part of the mark and is 
intended only to show the position of the mark.

הסימן מורכב מטבעת מעגלית בעלת דופן חיצוני ופנימי משונן 
הממוקמת בצד של הנעל. בתוך הטבעת, בין הדופנים למעלה 
מופיעה המילה "aro". השרטוט המקווקו של הנעל אינו מהווה 

חלק מהסימן ומיועד רק להגדרת מיקום הסימן.

 Owners

Name: TIJUANA 96, S.L.

Address: Botánica, 131, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, Spain

Identification No.: 801636

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ' שבט תשע"ג - 2931/01/2013



SUPERCLUSTER 

Trade Mark No. 236063 מספר סימן

Application Date 17/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oracle International Corporation

Address: 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 
94065, U.S.A.

Identification No.: 56164

(California 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: 9 סוג: 9

Computer hardware and computer software; included 
in class 9.

חומרת מחשב ותוכנת מחשב; 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, 25/01/2011, No. 30 2011 000 703.9/09 גרמניה, 25/01/2011, מספר 703.9/09 000 2011 30

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 3031/01/2013



Trade Mark No. 236155 מספר סימן

Application Date 19/01/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067080 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tissot SA

Address: Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, 
Switzerland

Identification No.: 71576

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: 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.

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

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

Switzerland, 30/11/2010, No. 608853 שוויץ, 30/11/2010, מספר 608853

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 3131/01/2013



Inspired Performance

Trade Mark No. 236590 מספר סימן

Application Date 23/03/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 7079569

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
7079569

Dated 05/02/2009 (Section 16) מיום 05/02/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as 
Nissan Motor Co., Ltd. 

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, 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, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; tractors; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

כלי רכב, עגלות, משאיות, טנדרים, רכבי ספורט שירותיים, 
אוטובוסים, רכבי פנאי (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, 

מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 
(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; טרקטורים; 

אזעקות כנגד גניבות לרכבים; טלאי גומי דביקים לתיקון גלגלים 
או צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.                                     
                                                                                    

        

Class: 37 סוג: 37

repair, maintenance, installation of 
telecommunication apparatus; repair, maintenance, 
inspection of automobiles and their parts; repair, 
maintenance of vehicle washing installations; rental 
of vehicle washing installations; vehicle cleaning; 
vehicle polishing; all included in class 37.

תיקון, אחזקה, התקנה של מכשירי תקשורת רחק; תיקון, 
אחזקה, פיקוח של מכוניות וחלקים שלהן; תיקון, אחזקה של 
התקנים לשטיפת רכב; השכרה של התקנים לשטיפת רכב; 

ניקוי רכב; הברקת רכב; הנכללים כולם בסוג 37.                   
                                                                                    
                                                                                    

    

כ' שבט תשע"ג - 3231/01/2013



פיתה בריבוע 
Trade Mark No. 236674 מספר סימן

Application Date 17/03/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PITA EXPRESS LTD שם: פיתה אקספרס בע"מ

Address: 8 Hayarden St, Yavneh, 49935, Israel כתובת : רח' הירדן 8, יבנה, 49935, ישראל

Identification No.: 514320787מספר זיהוי: 514320787

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

pitot פיתות

כ' שבט תשע"ג - 3331/01/2013



 LA ROCHE-POSAY

Trade Mark No. 236703 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE S.A.

Address: La Roche-Posay, France

Identification No.: 53547

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

בושם, מי טואלט; ג'ל, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם למטרה 
רפואית; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; מוצרי קוסמטיקה 
שהינם משחות, תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקות לפנים, לגוף 
ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצר קוסמטי); תכשירים 
לאיפור; שמפו; ג'ל, תרסיסים, מוס ותכשירים מרגיעים לעיצוב 
השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי צביעה לשיער 
ותכשירים מסירי צבע לשיער; תכשירים לתילתול ולסלסול 

תמידי; שמני תמצית לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.       
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ' שבט תשע"ג - 3431/01/2013



Trade Mark No. 237125 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TIRE SHOPS LTD שם: טייר שופס בע"מ

Address: 25 Hamelacha st, Rosh HaAyin, 48091, Israel כתובת : רח' המלאכה 25, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 513243709מספר זיהוי: 513243709

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires, tubes; included in class 12.     .12 צמיגים, אבובים; הנכללים כולם בסוג

Class: 35 סוג: 35

Stores for selling tires, tubes car and driver 
accessories; included in class 35.

חנויות לממכר צמיגים, אבובים, אביזרים לרכב ואביזרים לנהג; 
הנכללים כולם בסוג 35.       

כ' שבט תשע"ג - 3531/01/2013



Trade Mark No. 237133 מספר סימן

Application Date 17/04/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shine TV Limited

Address: Primrose Studios, 109 Regents Park Road, 
London, NW1 8UR, United Kingdom

Identification No.: 801948

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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed publications; books and 
magazines; photographs; posters; pens; pencils; 
stationery items; kitchen rolls; paper towels; all 
included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; כתבי-עת מודפסים; 
ספרים ומגזינים; תמונות; פוסטרים; עטים; עפרונות; מוצרי 

כתיבה; נייר סופג; מגבות נייר; הנכללים כולם בסוג 16.           
                                                                              

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
bowls, dishes, jugs, glasses, chinaware, cups, mugs, 
earthenware, enamelware, pots, saucers, trays, 
kitchen tools; sugar basins, knife boards, butter 
dishes, colanders, covers for dishes, non-electric 
kettles, lemon squeezers, lids for pots, pastry 
moulds, table plates, tea strainers, tea and coffee 
pots, dinner services, tea sets, condiment sets, 
racks, garlic presses, potato peelers, can openers, 
slotted spoons, turners, potato mashers, condiment 
mills and spice grinders; all included in class 21.

מיכלים וכלים לבית ולמטבח; קערות, כלי-אוכל, קנקנים, כוסות, 
כלי-חרסינה, ספלים, מאגים, כלי-חרס, כלי-אמאיל, סירים, 

צלוחיות, מגשים, כלי מטבח; קערות סוכר, מעמדי סכינים, כלים 
לחמאה, מסננות, כיסויים לכלים, קומקומים לא חשמליים, 
מסחטות לימון, מכסים לסירים, תבניות למאפים, צלחות, 

מסננות תה, סירים לתה וקפה, מערכות כלים לארוחת ערב, 
מערכות כלי תה, מערכות כלים לתבלינים, מתלים, כותשי שום, 

קולפני תפוחי-אדמה, פותחני קופסאות שימורים, כפות 
מחורצות, מריות, מועכי תפוחי-אדמה, טוחני וכותשי תבלינים; 
הנכללים כולם בסוג 21.                                                     

                                                  

כ' שבט תשע"ג - 3631/01/2013



PC GENOME

Trade Mark No. 237509 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOLUTO LTD שם: סולוטו בע"מ

Address: 65 Rothchild St., Tel Aviv, 65785, Israel כתובת : שדרות רוטשילד 65, תל אביב, 65785, ישראל

Identification No.: 514078609מספר זיהוי: 514078609

חברה פרטית (מוגבלת)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fisher Weiler Group

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

שם: פישר וילר גרופ

כתובת : רח' הברזל 26, תל אביב, 69710, רמת החי"ל, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

An electronic database, including, an interactive 
knowledge-management database for gathering and 
analyzing technical data and statistical information to 
provide insights about PC software and hardware 
behavior and problems, and to provide remedies to 
alleviate PC usage inefficiency, either in 
downloadable format from a website or on computer-
readable media; all included in class 09.

בסיס נתונים אלקטרוני, כולל, בסיס נתונים אינטראקטיבי 
לניהול-ידע עבור איסוף וניתוח נתונים טכניים ומידע סטטיסטי 
כדי לספק תובנות לגבי התנהגותן ובעיותיהן של תוכנות מחשב 

וחומרת מחשב, וכדי לספק פתרונות להפחתת אי-יעילות 
בשימוש במחשב, בין שבפורמט הניתן להורדה מאתר אינטרנט 
ובין שבפורמט מדיה הניתן לקריאה במחשב; הנכללים כולם 

בסוג 09.                                                                         
                                                      

Class: 42 סוג: 42

Providing an on-line non-downloadable interactive 
knowledge-management database in the field of 
computer hardware and software design and 
development for gathering and analyzing technical 
data and statistical information to provide insights 
about PC software and hardware behavior and 
problems, and to provide remedies to alleviate PC 
usage inefficiency; all included in class 42.

אספקת בסיס נתונים אינטראקטיבי לניהול-ידע, מקוון ובלתי 
ניתן להורדה, בתחום התכנון והפיתוח של חומרת מחשב 
ותוכנות מחשב עבור איסוף וניתוח נתונים טכניים ומידע 
סטטיסטי כדי לספק תובנות לגבי התנהגותן ובעיותיהן של 

תוכנות מחשב וחומרת מחשב, וכדי לספק פתרונות להפחתת 
אי-יעילות בשימוש במחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

                                                                                     
                                                                      

כ' שבט תשע"ג - 3731/01/2013



Trade Mark No. 237575 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoav Zangi  שם: יואב זנגי

Address: 16 Rashi st, Tel Aviv, 63294, Israel כתובת : רח' רש"י 16, תל אביב-יפו, 63294, ישראל

Identification No.: 022451496מספר זיהוי: 022451496

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Foodstuffs, namely, pastries and bakery goods; 
crackers; cakes; cookies; corn chips; confectionery 
items including candy, lollipops and chewing gum; ice 
cream; water ices; sherbets; frozen confections; 
biscuits; waffles; chocolate products; all included in 
class 30.

מוצרי מזון, דהיינו, דברי מאפה; קרקרים; עוגות; עוגיות; שבבי 
תירס; ממתקים, לרבות סוכריות, סוכריות על מקל ומסטיקים; 

גלידה; קרחוני מים; שרבטים; דברי מתיקה קפואים; 
ביסקוויטים; אפיפיות; מוצרי שוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.   
                                                                                    

                

כ' שבט תשע"ג - 3831/01/2013



APTALIS

Trade Mark No. 237812 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for the pharmaceutical sector, namely, 
chemical formulations that affect release properties.

כימיקלים למגזר הרוקחות, דהיינו, נוסחאות כימיקליות 
המשפיעות על שחרור תכונות וחומרים.                                 

      

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical anti-allergic preparations and 
substances, pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cystic fibrosis and 
gastrointestinal disorders, pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
viral, metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, 
hormonal, dermatological, psychiatric and immune 
system related diseases and disorders; sanitary 
preparations for medical use; sanitary sterilizing 
preparations; chemical preparations for sanitary 
purposes; dietetic sugar and sugar substitutes for 
medical use; medicinal preparations; pharmaceutical 
preparations in the form of a liquid, powder, tablet, 
capsule, granule and gel, for the treatment of 
gallstones and disorders of the liver, intestines, 
stomach, pancreas, lungs, esophagus, and 
gallbladder; pharmaceutical products, namely, 
antibiotics, anti-inflammatory preparations, antifungal 
preparations, antispasmodic preparations, antiulceral 
preparations, tranquilizers, anti-histaminic 
preparations, and pancreatic enzymes for gastro-
intestinal symptoms and diseases; pharmaceutical 
products for regulating weight; vitamins; spasmolytic 
preparations; and preparations in the form of liquid or 
powders intended for dialysis; pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of 
tumors; inhaled pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, תכשירי רוקחות וחומרים אנטי 
אלרגניים, תכשירי רוקחות לטיפול במחלות מדבקות, תכשירי 
רוקחות לטיפול בסיסטיק פיברוזיס וליקויים ואי סדרים של 
הקיבה והמעיים, תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול במחלות 

והפרעות ויראליות, מטאבוליות, אנדוקריניות, מחלות והפרעות 
הקשורות בשרירי הגוף, מחלות והפרעות קרדיו-וסקולאריות, 
מחלות והפרעות ההקשורות ללב והריאות, מחלות והפרעות 
של אברי המין ודרכי השתן, מחלות והפרעות המתבטאות 
בתפקוד מיני לקוי, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות 

והפרעות של הכבד וכיס המרה, מחלות והפרעות של העיניים, 
מחלות והפרעות בנשימה ובדרכי הנשימה, מחלות והפרעות 
נוירולוגיות, מחלות והפרעות בקיבה ובמעיים, מחלות והפרעות 
הורמונליות, מחלות והפרעות דרמטולוגיות, מחלות והפרעות 
פסיכיאטריות ומחלות והפרעות הקשורות במערכת החיסון; 

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; תכשירים סניטריים לחיטוי; 
תכשירים כימיים למטרות סניטריות; סוכר דיאטטי ותחליפי 
סוכר דיאטטיים לשימוש רפואי; תכשירים רפואיים; תכשירי 
רוקחות בצורת נוזל, אבקה, טבליות, קפסולות, גרגרים, וג'ל, 
לטיפול באבני מרה והפרעות בכבד, מעיים, בטן, לבלב, ריאות, 
ושט וכיס המרה; מוצרי רוקחות, דהיינו, אנטיביוטיקה, תכשירים 
אנטי-דלקתיים, תכשירים נגד פטריות, תכשירים נגד עוויתות, 

תכשירים נגד אולקוס, תכשירי הרגעה, תכשירים 
אנטי-אלרגניים, ואנזימים לבלביים לסימפטומים ומחלות 

במערכת העיכול; מוצרי רוקחות לוויסות המשקל; ויטמינים; 
תכשירים לשחרור התכווצויות שרירים; ותכשירים בצורת נוזל 
או אבקה המיועדים לדיאליזה; תכשירים רוקחיים לאבחון 

וטיפול בגידולים; תכשירים רוקחיים לשאיפה לטיפול במחלות 
והפרעות של הנשימה; תכשירים רוקחיים הפועלים על מערכת 
מרכז העצבים; הכלולים כולם בסוג 5.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, lasers, mucus clearance 
devices, hypodermis and acupuncture needles, 
syringes, optic fibers, medical apparatus for 
facilitating the inhalation of pharmaceutical 
preparations.

מכשירים רפואיים, דהיינו, לייזרים, מכשירים לשחרור וניקוי 
ליחה, מחטים לשכבה התת עורית ומחטים לדיקור, מזרקים, 
סיבים אופטיים, התקנים רפואיים להקלה על שאיפת תכשירים 

רוקחיים.                                                               

Class: 16 סוג: 16

Printed matters in the field of medicine, namely, 
books, brochures, pamphlets and tabloids.

חומרים מודפסים בתחום הרפואה, דהיינו, ספרים, עלונים, 
חוברות וצהובונים.                                             

כ' שבט תשע"ג - 3931/01/2013



 Owners

Name: Aptalis Pharma Canada, Inc.

Address: 597 Laurier Boulevard, Mont-Saint Hilaire, 
Quebec, J3H 6C4, Canada

Identification No.: 70850

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: 41 סוג: 41

Organization of educational services, conferences, 
symposiums and educational teaching programs, 
namely, presentations, classes and workshops in the 
field of medicine and physical disorders, intended to 
encourage the exchange of information concerning 
the treatment of various physical disorders, and 
materials provided therewith.

ארגון שירותים חינוכיים, ועידות, סימפוזיונים ותוכניות הוראה 
חינוכיות, דהיינו, מצגות, שיעורים וסדנאות בתחום הרפואה 
והפרעות גופניות, המיועדים לעודד החלפת מידע בדבר טיפול 
בהפרעות גופניות שונות, וחומרים הניתנים באותה העת.         
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Research and development of technology for the 
pharmaceutical industry.

מחקר ופיתוח של טכנולוגיה לתעשיה הרפואית.                     
                                          

Class: 44 סוג: 44

Providing an internet website featuring information in 
the fields of medicine and pharmaceuticals.

אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע בתחומי הרפואה 
והרוקחות.                                                                       

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/04/2011, No. 1,525,269 קנדה, 27/04/2011, מספר 1,525,269

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ' שבט תשע"ג - 4031/01/2013



Trade Mark No. 237852 מספר סימן

Application Date 04/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1075259 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG

Address: Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Germany

Identification No.: 72541

(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: 9 סוג: 9

Scales and meters, optical apparatus, binoculars; 
signalling and life-saving apparatus, signal lights; 
laser pointers, namely, light-emitting diodes; 
switches; dimmers; batteries for torches; button cells; 
lead-acid accumulators; dry batteries; accumulators 
of all kinds; chargers; pocket calculators; telephones, 
in particular mobile telephones, illuminated signs.

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, lamps and lights, except for 
medical purposes, portable lamps, torches, head 
lamps, work lamps, household lamps, living room 
lamps, desk lamps, office lamps, exterior and garden 
lighting, exhibition lighting, vehicle lighting, 
construction lamps, LED lighting systems, mainly 
consisting of LED torches, LED living room lamps, 
LED office lamps, LED car-reading lamps, gas 
lighters, light bulbs.

כ' שבט תשע"ג - 4131/01/2013



ENDO GIA

Trade Mark No. 237911 מספר סימן

Application Date 22/05/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 1670785 ארה"ב מספר: 1670785

Dated 31/12/1991 (Section 16) מיום 31/12/1991 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Covidien LP

Address: 15, Hampshire Street, Mansfield, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 50513

(Delaware 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: 10 סוג: 10

Wound closure devices, namely, surgical stapling 
apparatus and disposable loading units consisting 
primarily of surgical staples and staple cartridges 
therefore; all included in class 10.

התקנים לסגירת פצעים, שהינם, מהדקים כירורגיים ויחידות 
טעינה חד פעמיות המורכבות בעיקר מסיכות כירורגיות 

ומחסניות סיכות עבורן; הנכללים כולם בסוג 10.                     
                                                                  

כ' שבט תשע"ג - 4231/01/2013



Trade Mark No. 238189 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Capitolina LTD שם: כפיתולינה בע"מ

Address: Kibutz Kfar Menachen, 79875, Israel כתובת : כפר מנחם, 79875, ישראל

Identification No.: 514345388מספר זיהוי: 514345388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lepek - Sharon, Adv.

Address: 7 Abba Hillel st,12th floor, Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: לפק - שרון, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 12, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and selling of ice-cream and other food 
products; all included in class 35.

שיווק  ומכירה של מוצרי גלידה ומוצרי מזון נוספים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                               

כ' שבט תשע"ג - 4331/01/2013



Trade Mark No. 238485 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1017508 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2526397 ממלכה מאוחדת מספר: 2526397

Dated 25/12/2009 (Section 16) מיום 25/12/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BB&R SPIRITS LIMITED

Address: 3, St James's Street, London SW1A 1EG, 
United Kingdom

Identification No.: 72762

(a company incorporated under the laws of England and 
Wales)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Whisky, wines, spirits and liqueurs.

כ' שבט תשע"ג - 4431/01/2013



Trade Mark No. 238501 מספר סימן

Application Date 19/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software all relating to the 
grading,  identification, observation, measuring, 
testing,  checking, analysis, inspection, inscription 
and certification of diamonds, jewellery, precious and 
semi-precious stones; gemological services, namely, 
the grading, identification, observation, measuring, 
testing, checking, analysis, inspection, inscription and 
certification of diamonds, jewellery, precious and 
semi-precious stones, included in Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים להם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של חומרת 
ותוכנת מחשב הקשורות כולן לדירוג, זיהוי, אבחון, מדידה, 
בחינה, בדיקה, ניתוח, פקוח, חריטה ואישור יהלומים, 

תכשיטים, אבנים יקרות ויקרות-למחצה; שירותים גמולוגיים 
דהיינו דירוג, זיהוי, אבחון, מדידה, בחינה, בדיקה, ניתוח, 
פקוח, חריטה ואישור יהלומים, תכשיטים, אבנים יקרות 

ויקרות-למחצה, הנכללים 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)

United Kingdom, 22/12/2010, No. 2568042 ממלכה מאוחדת, 22/12/2010, מספר 2568042

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software all relating to the 
grading, identification, observation, measuring, 
testing, checking, analysis, inspection, inscription and 
certification of diamonds, jewellery, precious and 
semi-precious stones

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים להם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת 

מחשב הקשורות כולן לדירוג, זיהוי, אבחון, מדידה, בחינה, 
בדיקה, ניתוח, פקוח, חריטה ואישור יהלומים, תכשיטים, אבנים 
יקרות ויקרות-למחצה.                                                       
                                                                                      
                                                                                      

                                                

כ' שבט תשע"ג - 4531/01/2013



 Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Alpenstrasse 5, Luzern, 6000, Switzerland

Identification No.: 48187

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

כ' שבט תשע"ג - 4631/01/2013



Trade Mark No. 238577 מספר סימן

Application Date 09/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1078336 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment, namely, data 
processors, computer hardware and computer 
software for use in operating and controlling medical 
devices that comprise microelectromechanical 
systems, and for use in dispensing ingestible 
medicated and pharmaceutical preparations and for 
use in monitoring and dispensing electrical and 
pharmaceutical therapy; semiconductors, 
semiconductor chips, semiconductor devices, 
semiconductor power elements.

Class: 10 סוג: 10

External medical devices, namely, infusion and 
injection devices for pharmaceutical compositions in 
the nature of syringes, vial intravenous delivery 
devices, IV bags, infusion pumps, dialysis machines, 
inhalers, nebulizers, liquid dispensers, injectors and 
components thereof; medical monitoring and data 
processing medical devices, namely, implantable and 
wearable devices that include a receiver configured 
to receive an electronic signal transmitted from a 
medical device, namely, an implanted medical 
device, a medication delivery device, an ingestible 
pharmaceutical composition or an ingestible event 
marker, and programming for operating said devices; 
implantable medical devices and equipment 
comprising microelectromechanical systems, namely, 
heart and blood pressure monitors, intravascular 
implants comprised of artificial matter, electrical 
stimulation and sensing systems, and functional 
implants comprised of artificial materials.

כ' שבט תשע"ג - 4731/01/2013



Class: 37 סוג: 37

Installation and repair of surgical and medical 
apparatus, appliances and instruments.

Class: 41 סוג: 41

Training and teaching in the areas of prevention, 
diagnosis and treatment of medical conditions.

Class: 42 סוג: 42

Technical consultation in the technology field of 
medical and surgical equipment, apparatus, 
appliance and instruments; medical research in the 
field of medical and surgical apparatus, appliances, 
instruments, therapies and drugs; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials; 
medical and scientific research, namely, clinical trial 
services; computer software design for others, 
computer programming for others, and updating of 
computer software; maintenance of computer 
software.

Class: 44 סוג: 44

Professional consultation in the field of medical and 
surgical equipment, apparatus, appliances and 
instruments, medical care, medical therapy and 
surgery; patient, clinician and caregiver support 
services relating to the treatment of medical 
disorders, namely, providing medical online 
information regarding pharmaceutical preparations 
and medical devices for treatment of various 
diseases; providing health and medical information 
about medical disorders; information services, 
namely, providing medical information to chronically 
ill patients; information services relating to medical 
services via a global computer network, namely, 
providing medical consultancy and advisory services 
via a global computer network.

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

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

U.S.A., 12/08/2010, No. 85106471 ארה"ב, 12/08/2010, מספר 85106471

Class: 9 סוג: 9

Semiconductors, semiconductor chips, semiconductor 
devices, semiconductor power elements

כ' שבט תשע"ג - 4831/01/2013



 Owners

Name: Proteus Biomedical, Inc.

Address: Suite 101,2600 Bridge Parkway, Redwood City 
CA 94065, U.S.A.

Identification No.: 72142

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ' שבט תשע"ג - 4931/01/2013



Trade Mark No. 238673 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLD FROST LTD. שם: גולד פרוסט בע"מ

Address: 4 Nahal Harif Street, P.O.B. 678, Yavne, 81106, 
Israel

כתובת : רחוב נחל חריף 4, ת.ד. 678, יבנה, 81106, ישראל

Identification No.: 520034828מספר זיהוי: 520034828

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Frost Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 678, Yavneh, 81106, 
Israel

שם: גולד פרוסט בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית, ת.ד. 678, יבנה, 81106, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice creams in different flavours; all included in class 
30.

גלידות בטעמים שונים; הנכללים כולם בסוג 30.                     
              

כ' שבט תשע"ג - 5031/01/2013



Trade Mark No. 238678 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GOLD FROST LTD. שם: גולד פרוסט בע"מ

Address: 4 Nahal Harif Street, P.O.B. 678, Yavne, 81106, 
Israel

כתובת : רחוב נחל חריף 4, ת.ד. 678, יבנה, 81106, ישראל

Identification No.: 520034828מספר זיהוי: 520034828

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Frost Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 678, Yavneh, 81106, 
Israel

שם: גולד פרוסט בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית, ת.ד. 678, יבנה, 81106, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pizza in different flavours; all included in class 30. פיצות בטעמים שונים; הנכללים כולם בסוג 30.                       
    

כ' שבט תשע"ג - 5131/01/2013



Trade Mark No. 238745 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Express Ltd. שם: טבע אקספרס בע"מ

Address: Anatot 6, Jerusalem, Israel כתובת : ענתות 6, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514190404מספר זיהוי: 514190404

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zajfman - Kornitzer, Adv.

Address: 14 Shamai St., Jerusalem, 94631, Israel

שם: זייפמן - קורניצר, עו"ד

כתובת : רח' שמאי 14, ירושלים, 94631, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Natural produts store services; all included in class 
35.

חנות לממכר מוצרי טבע; הנכללים בסוג 35.                         
              

כ' שבט תשע"ג - 5231/01/2013



Trade Mark No. 238786 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079467 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Monster Energy Company

Address: 550 Monica Circle,,Suite 201, Corona, CA 
92880, U.S.A.

Identification No.: 71589

(Delaware, United States 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

Nutritional supplements in liquid form.

Class: 30 סוג: 30

Ready to drink tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and 
tea based beverages.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks and fruit juice drinks; all the foregoing 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, 
amino acids and/or herbs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 03/11/2010, No. 85168304 ארה"ב, 03/11/2010, מספר 85168304

Class: 5 סוג: 5

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

כ' שבט תשע"ג - 5331/01/2013



Trade Mark No. 238835 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080119 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Viwit Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: Room 404, Building 2,,No. 500, Caobao Road,, 
Shanghai, People's Republic of China

Identification No.: 72882

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for industrial purposes; leather-renovating 
chemicals; chemical substances for preserving 
foodstuffs; fertilizers; epoxy resins, unprocessed; 
biochemical catalysts; chemical additives to 
insecticides; industrial chemicals; agglutinants for 
concrete; alcohol.

Class: 5 סוג: 5

Radioactive substances for medical purposes; gases 
for medical purposes; sterilising preparations; 
solutions for use with contact lenses; dietetic foods 
adapted for medical purposes; medicines for 
veterinary purposes; insecticides; teeth filling 
material; depuratives.

כ' שבט תשע"ג - 5431/01/2013



Trade Mark No. 238839 מספר סימן

Application Date 20/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1080134 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mars Chocolate UK Limited

Address: 3D Dundee Road,,Slough, Berkshire SL1 4LG, 
United Kingdom

Identification No.: 72885

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

Dairy products; milk drinks; products prepared for 
consumption and consisting primary of the aforesaid 
goods.

Class: 30 סוג: 30

Coffee and coffee substitutes; tea, cocoa, drinking 
chocolate; preparations made from cereals; cereals 
bars; biscuits, cakes, pastry;  chocolate; 
confectionery; ice cream;  products prepared for 
consumption and consisting primarily of the aforesaid 
goods.

כ' שבט תשע"ג - 5531/01/2013



I WAY

Trade Mark No. 238907 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jacob Izaki Investments Group Ltd. שם: קבוצת יעקב יצחקי השקעות בע"מ

Address: 28 Ha’Lechi St., Bnei Berak, 51200, Israel כתובת : הלח"י 28, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 514416254מספר זיהוי: 514416254

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all the 
abovementioned services in the field of shopping 
malls and commercial centers; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; כל 
השירותים האמורים בתחום הקניונים ומרכזים מסחריים; 

הנכללים כולם בסוג 35                                                     
                                                                              

כ' שבט תשע"ג - 5631/01/2013



Trade Mark No. 238908 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jacob Izaki Investments Group Ltd. שם: קבוצת יעקב יצחקי השקעות בע"מ

Address: 28 Ha’Lechi St., Bnei Berak, 51200, Israel כתובת : הלח"י 28, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 514416254מספר זיהוי: 514416254

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all the 
abovementioned services in the field of shopping 
malls and commercial centers; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; כל 
השירותים האמורים בתחום הקניונים ומרכזים מסחריים; 

הנכללים כולם בסוג 35                                                     
                                                                              

כ' שבט תשע"ג - 5731/01/2013



Trade Mark No. 239078 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SASATECH AGRICULTURAL COOPERATIVE 
SOCIETY LTD

שם: סאסאטק אגש"ח בע"מ

Address: SASA, 13870, Israel כתובת : סאסא, 13870, ישראל

Identification No.: 550005268מספר זיהוי: 550005268

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuel additive; all included in class 4. תוסף דלק; הנכללים כולם בסוג 4.                   

כ' שבט תשע"ג - 5831/01/2013



Trade Mark No. 239130 מספר סימן

Application Date 10/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081636 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat (food product made from meat), fish (food 
product made from fish), poultry and game (food 
product made from poultry and game), eggs (food 
product made from eggs), preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables, olive oil for food.

Class: 30 סוג: 30

Rice, tapioca, sago, pastes (farinaceous food) and 
preparations made from cereals, bread, pastry, 
yeast, baking-powder; salt, vinegar, tomato sauces 
(condiments); spices.

Class: 32 סוג: 32

Tomato and vegetable juices.

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

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

Italy, 25/03/2011, No. RM2011C001889 RM2011C001889 איטליה, 25/03/2011, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

כ' שבט תשע"ג - 5931/01/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, blue, yellow, 
red, green, brown and grey , as shown in the mark.

 Owners

Name: PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO 
GRANORO S.R.L.

Address: S.P. 231, Km. 35,100, I-70033 CORATO (BA), 
Italy

Identification No.: 72987

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

כ' שבט תשע"ג - 6031/01/2013



Trade Mark No. 239201 מספר סימן

Application Date 03/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0947352 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Garcia B.V.

Address: Van Hennaertweg 8, NL-2952 CA 
Alblasserdam, Netherlands

Identification No.: 73031

(The Netherlands private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, leather belts [clothing], footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale business in relation to leather 
and imitation leather goods, clothing, footwear and 
headgear.

כ' שבט תשע"ג - 6131/01/2013



CARAT

Trade Mark No. 239303 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 71410

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 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

Smokers’ articles,namely, cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, matches, cigarettes and 
cigarillos,tobacco raw or manufactured, tobacco for 
roll your own cigarettes, chewing tobacco, snuff 
tobacco,  tobacco substitutes (not for medical 
purposes).

חפצי מעשנים, דהיינו, ניר לסיגריות וגלילים, פילטרים 
לסיגריות, גפרורים, סיגריות וסיגרילות, טבק גולמי או מעובד, 
טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק ללעיסה, טבק להרחה, 
תחליפי טבק ( לצרכים שאינם רפואיים).                               
                                                                                  

כ' שבט תשע"ג - 6231/01/2013



ELECTRIC FESTIVAL

Trade Mark No. 239305 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yoel Silber 

Address: 2 Lynhaven drive, New City, NY, 10956, U.S.A.

Identification No.: 73041

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

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

שם: טוני גרינמן, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and culture services, namely, 
production of live concerts and music festivals, 
featuring live bands music and performing music by 
live performers and DJs; all included in class 41.

שירותי בידור ותרבות, לרבות, הפקת הופעות מוסיקליות חיות 
ופסטיבלים למוסיקה ובהם השמעת מוסיקה המבוצעת על ידי 
להקות מבצעים ותקליטנים; הנכללים כולם בסוג 41.               

                                                                        

כ' שבט תשע"ג - 6331/01/2013



Trade Mark No. 239306 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HERBE LTD שם: הירבי בע"מ

Address: Meshek 38, Ramat Raziel, 90974, Israel כתובת : רח' משק 38, רמת רזיאל, 90974, ישראל

Identification No.: 514616325מספר זיהוי: 514616325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Advocate Dan Adam 

Address: 24 Sa'adia Gaon st, P.O.B. 20263, Tel Aviv, 
61200, Israel

שם: עו"ד דן אדם 

כתובת : רח' סעדיה גאון 24, ת.ד. 20263, תל אביב, 61200, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Herbal food supplements including herbal 
compounds for medical and dietary use; all included 
in class 5.

תוספי תזונה הכוללים רכיבים צמחיים לשימוש רפואי תזונתי; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

    

כ' שבט תשע"ג - 6431/01/2013



SOFFT

Trade Mark No. 239311 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3663078 ארה"ב מספר: 3663078

Dated 04/08/2009 (Section 16) מיום 04/08/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: SOFFT SHOE COMPANY, INC.

Address: 100 Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA 
01810, U.S.A.

Identification No.: 802096

(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: 25 סוג: 25

Clothing and  footwear; all included in Class 25. דברי הלבשה והנעלה; הכל כלול בסוג 25.                           

כ' שבט תשע"ג - 6531/01/2013



Trade Mark No. 239333 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082524 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meyer Burger Technology AG

Address: Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 73049

(Suisse / Switzerland Société anonyme (SA) / private 
limited company)

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: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electric current; photovoltaic elements; components, 
spare parts and accessories (included in this class) 
for all the above-mentioned goods.

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

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

Switzerland, 08/12/2010, No. 611707 שוויץ, 08/12/2010, מספר 611707

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 6631/01/2013



Trade Mark No. 239429 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DC Shoes, Inc.

Address: 15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, U.S.A.

Identification No.: 802097

California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Amplifiers; Amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; Apparatus 
for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data; Audio 
speakers; cameras; Cases for mobile phones; CD 
cases; Computer carrying cases; DVD cases; 
Earphones and headphones; Electronic docking 
stations; Electronic memories; Eyewear; eyewear 
cases; Hands free devices for mobile-phones; 
Microphones; Mobile phones; MP3 players; Pre-
recorded electronic and digital media featuring 
sports; Protective helmets for sports; Tablet 
computers

מגברים; התקני בידור המותאמים לשימוש עם מסך או צג 
תצוגה חיצוני; התקנים להקלטה, להעברה, לעיבוד ולשיכפול 
קול, דמויות או נתונים; רמקולי אודיו; מצלמות; נרתיקים 

לטלפונים ניידים; נרתיקים לקומפקט דיסקים; מזוודות לנשיאת 
מחשבים; נרתיקים ל-DVD; אוזניות ואוזניות ראש; תחנות 
עגינה אלקטרוניות; זכרונות אלקטרוניים; אביזרי ראייה; 

נרתיקים לאביזרי ראייה; אביזרים ללא מגע יד עבור טלפונים 
ניידים; מיקרופונים; טלפונים ניידים; נגני MP3; מדיה 

אלקטרונית ודיגיטלית עם תכני ספורט מוקלטת מראש; קסדות 
הגנה לספורט; מחשבי לוח.                                               
                                                                                    

            

כ' שבט תשע"ג - 6731/01/2013



Trade Mark No. 239537 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hauck GmbH & Co. KG

Address: Frohnlacher Str. 8, 96242 Sonnefeld, Germany

Identification No.: 73140

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Baby monitors.

Class: 11 סוג: 11

Heated cushions for children's car seats.

Class: 12 סוג: 12

Child seats for vehicles, in particular motor vehicles; 
portable child seats, in particular portable child seats 
for motor vehicles and/or for fitting to a pram or 
buggy; baby carriages; sports pushchairs, in 
particular collapsible sports pushchairs; buggies, 
handcarts, air pumps for tyres and prams, rain covers 
for prams.

Class: 18 סוג: 18

Carry-cots, carrier frames for children, baby bags, 
baby accessory bags; parasols for prams; umbrellas.

Class: 24 סוג: 24

Bed linen, fitted sheets.

Class: 25 סוג: 25

Footmuffs.

כ' שבט תשע"ג - 6831/01/2013



OxyNEO

Trade Mark No. 239672 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ladenburg Investments Pte. Ltd.

Address: City-House, Singapore

Identification No.: 1453

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for human use in the 
treatment of pain; all goods included in Class 5

מוצרי רוקחות לשימוש בבני אדם בטיפול בכאב; כל הסחורות 
נכללות בסוג 5                                                       

כ' שבט תשע"ג - 6931/01/2013



Trade Mark No. 239737 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084456 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communications equipment and systems, namely 
tactical, portable, mobile and air traffic wireless 
communication devices, communications software for 
connecting computer network users, LAN (local area 
network) hardware and operating software, 
communications computers, intelligent 
communications hubs, computer hardware, namely, 
terminal servers; sensors for sonar applications; 
radar; radar jammer, air self-protection jammer, 
electronic counter measure, and counter-counter 
measure and decoy apparatus for aerial combat for 
disturbing or manipulating as well as receiving and 
processing signals; signal jammers to counter 
improvised explosive devices; satellite payload 
systems comprised of radiometers, radiation 
sounders, meteorological sensors, imagers, and/or 
sounders; night vision devices, namely, glasses, 
goggles, scopes, binoculars, monoculars, and image 
intensifier tubes, and night vision weapon sights; 
computer hardware and software for the protection 
and security of computer and communications 
systems; electrical components for the positioning of 
satellites; information assurance software; software 
for secure information and data exchange; software 
for compression and analysis of imaging and other 
complex data.

Class: 35 סוג: 35

Personnel support services, namely, personnel 
management services in the fields of electronic 
warfare, communication, navigation, and 
identification; data processing services in the 
booster, satellite and air traffic management 
industries; conducting business surveys for the law 
enforcement community concerning the benefits of 
night vision equipment; providing consumer 
information and advice via the internet regarding the 
use, maintenance, and repair of military and defense 
products and equipment; business consulting 
services in the fields of information assurance and air 
traffic management.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of military defense and air 
traffic management products and equipment.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, providing 
satellite and terrestrial communications systems.

כ' שבט תשע"ג - 7031/01/2013



 Owners

Name: Exelis, Inc.

Address: 1650 Tysons Blvd., Suite 1700, McLean VA 
22102, U.S.A.

Identification No.: 76913

(Indiana, United States 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

Class: 42 סוג: 42

Product research and development, design, technical 
consultation, and testing of new products for others in 
the fields of military and defense products and 
equipment; development of computer hardware and 
software for others for domestic and military defense 
purposes, namely for modeling and simulation of 
sensor systems and for modeling and simulation of 
communications networks; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for domestic 
and military defense purposes, namely for use in 
logistics information management and for use in 
simulation of sensor systems; computer security and 
information assurance services, namely, restricting 
network, data and information access; computer 
security and information assurance services, namely, 
scanning and eliminating unauthorized data and 
programs from files and networks; computer 
consultation; development of hardware and software 
for secure network operations; technical consultation 
in the field of information assurance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/06/2011, No. 2986157 ספרד, 02/06/2011, מספר 2986157

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 7131/01/2013



Trade Mark No. 239774 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0715597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PB TRADEMARK

Address: 4 Place Wagram, F-75017 Paris, France

Identification No.: 74682

(Societe par actions simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, perfumed toilet soaps, non medicated 
creams for the body, face and hair, cosmetics

כ' שבט תשע"ג - 7231/01/2013



Trade Mark No. 239775 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0759188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PB TRADEMARK

Address: 4 Place Wagram, F-75017 Paris, France

Identification No.: 74682

(Societe par actions simplifiee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, perfumed toilet soaps, non medicated 
creams for the body, face and hair, cosmetics.

כ' שבט תשע"ג - 7331/01/2013



Trade Mark No. 239828 מספר סימן

Application Date 15/02/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This Trade mark is made of 6 parallel stripes 
indented on profiles.

סימן זה מורכב מ- 6 פסים מקבילים שקועים על גבי פרופילים.

Ownersבעלים

Name: Alubin Research and Development Ltd. שם: אלובין מחקר ופיתוח בע"מ

Address: P.O.B. 1188, Kyriat Bialik, 27511, Israel כתובת : ת.ד. 1188, קרית ביאליק, 27511, ישראל

Identification No.: 512617838מספר זיהוי: 512617838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Birman - advocates

Address: 2 Paly-Yam Av, Halonot Hacity, Oren Bldg., 
Haifa, 33095, Israel

שם: אמיר בירמן - עורכי דין

כתובת : שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי, בנין אורן., חיפה, 33095, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium profiles for use in manufacture and 
building; all included in class 6.

פרופילים מאלומיניום לשימוש בייצור ובבניה. כולם נכללים בסוג 
                                        .6

כ' שבט תשע"ג - 7431/01/2013



Trade Mark No. 239864 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GMB CORPORATION

Address: 150-3 Handa, Kawanishi-cho, Shiki-gun, Nara, 
Japan

Identification No.: 802130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bearing for land vehicles, universal joints for land 
vehicles, auto transmission parts for land vehicles, 
steering parts for land vehicles, suspension parts for 
land vehicles, water pumps for engines for land 
vehicles, cooling fan clutches for engines of land 
vehicles.

מנשא לרכבי יבשה, מחברים אוניברסלים לרכבי יבשה, חלקי 
שידור אוטומטי לרכבי יבשה, חלקי היגוי לרכבי יבשה, חלקי 
מתלים לרכבי יבשה, משאבות מים למנועים לרכבי יבשה, 

מצמדים למאוורר קירור למנועים של רכבי יבשה.                   
                                                                                    

                                          

כ' שבט תשע"ג - 7531/01/2013



Trade Mark No. 240040 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0921224 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHONG TONG BUS HOLDING CO., LTD.

Address: No. 10, Jianshe East Road,,Liaocheng City, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 73296

(China Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor buses; automobiles; vehicle chassis; vehicle 
seats; motorcycles; mopeds; funiculars; safety seats 
for children (for vehicles); tires for vehicle wheels.

כ' שבט תשע"ג - 7631/01/2013



Trade Mark No. 240041 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0921225 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHONG TONG BUS HOLDING CO., LTD.

Address: No. 10, Jianshe East Road,,Liaocheng City, 
Shandong Province, People's Republic of China

Identification No.: 73296

(China Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor buses; automobiles; vehicle chassis; vehicle 
seats; motorcycles; mopeds; funiculars; safety seats 
for children (for vehicles); tires for vehicle wheels.

כ' שבט תשע"ג - 7731/01/2013



Trade Mark No. 240047 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, leaflets, brochures, posters, magazines, 
newspapers and periodicals, books; instructional and 
teaching material (except apparatus); albums; 
atlases; maps; postcards, lithographs; pens; pencils; 
notebooks; calendars; beer mats; photographs; 
paper towels; labels, not of textile; announcement 
cards (stationery); record cards; paper table covers; 
table napkins of paper; plans (projects, designs); face 
towels of paper; all included in class 16.

נייר, עלונים, חוברות, כרזות, מגזינים, עתונים וכתבי עת, 
ספרים; חומר הדרכה והוראה (פרט למכשירים); אלבומים; 

אטלסים; מפות; גלויות, ליטוגרפיות; עטים; עפרונות; פנקסים; 
לוחות שנה; תחתיות לבירה; תצלומים; מגבות נייר; תויות, 

שאינן מטקסטיל; כרטיסי הודעה (צרכי כתיבה); כרטיסי רישום; 
כיסויי שולחן מנייר; מפיות שולחן מנייר; תוכניות (פרוייקטים, 
עיצובים); מגבות לפנים מנייר; הנכללים כולם בסוג 16.           
                                                                                    

                                              

Class: 39 סוג: 39

Transport; transport of goods; boat transport; rental 
of boats; river transport; marine transports; refloating 
of ships; car hire; storage of goods; escorting and 
transport of passengers, of travellers; sightseeing; 
rental (of boats); boat transport; travel arrangement; 
pleasure boat services; air transports, by rail, ferry 
boat, by water, by ship; arranging of cruises and 
sightseeing; transport booking of seats for travel; all 
included in class 39.

הובלה; הובלת סחורות; הובלה בסירות; השכרת סירות; הובלה 
בנהר; הובלות ימיות; השקה מחדש של אוניות; השכרת 
מכוניות; אחסנה של סחורות; ליווי והובלה של נוסעים, של 

מטיילים; סיורים באתרי תיירות; שכירות (של סירות); הובלה 
בסירות; סידור נסיעות; שרותים של ספינות שעשועים; הובלות 
אויריות, ברכבות, במעבורות, במים, באוניה; הסדרת שייט 
וסיורים באתרי תיירות; הזמנת מקומות ישיבה לנסיעות 

בטיולים; הנכללים כולם בסוג 39.                                         
                                                                            

Class: 41 סוג: 41

Providing classes, seminars, workshops, tutoring; 
night clubs; gyms (fitness club); arranging and 
management of conventions and conferences; 
organization of sports competitions; arranging and 
management of concerts; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; showing of 
cinematographic and motion picture films; provision 
of golf facilities; gambling; providing gaming house 
facilities; operating of lotteries; radio or television 
entertainment; theatre performances; all included in 
class 41.

אספקת שיעורים, סמנרים, סדנאות, הוראה פרטית; מועדוני 
לילה; אולמי התעמלות (מכוני כושר); הסדרה וניהול של ועידות 

וכנסים; ארגון של תחרויות ספורט; הסדרה וניהול של 
קונצרטים; ארגון של תערוכות למטרות תרבות או חינוך; הצגה 
של סרטים סינמטוגרפיים וסרטי קולנוע; אספקת מתקני גולף; 
הימורים; אספקת מתקנים לבתי משחקי מזל; הפעלה של 
הגרלות; בידור ברדיו או טלויזיה; מופעי תיאטרון; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 43 סוג: 43

Bar services, bar-restaurants, cafeterias; self-service 
restaurants, restaurant services (food); the aforesaid 
services to be rendered on board cruise ships; hotel 
services; holiday camp services (lodging); hotel 
reservations; all included in class 43.

שרותים של בר, בר-מסעדה, קפטריות; מסעדות בשרות עצמי, 
שרותי מסעדה (מזון); השרותים הנ"ל הניתנים בהפלגות על 
אוניות שייט; שרותי בתי מלון; שרותי מחנות נופש (לינה); 

הזמנת בתי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.                             
                                                                                    

  

כ' שבט תשע"ג - 7831/01/2013



 Owners

Name: COSTA CROCIERE S.P.A.

Address: Piazza Piccapietra 48, I-16121 GENOVA, Italy

Identification No.: 802138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ' שבט תשע"ג - 7931/01/2013



V.ME

Trade Mark No. 240067 מספר סימן

Application Date 21/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others; 
downloadable software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over the internet; magnetically-encoded cards and 
cards featuring integrated circuits for financial 
applications, machine-readable, bar-coded payment 
cards; apparatus for reading magnetically-encoded 
cards and cards featuring integrated circuits; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב לעיבוד תשלומים אלקטרוניים והעברת כספים 
לאחרים ומאחרים; תוכנה הניתנת להורדה המאפשרת העלאה, 
הודעה, תצוגה, הצגה, צרוף, רשומה, שיתוף, או אספקה אחרת 
של מדיה אלקטרונית או מידע באינטרנט; כרטיסים מוצפנים 
מגנטיים וכרטיסים הכוללים שבבי מעגל משולב ליישומים 
פיננסיים, כרטיסי תשלום לקריאה במכונה נושאי ברקוד; 

התקנים לקריאת כרטיסים מוצפנים מגנטיים וכרטיסים הכוללים 
שבבי מעגל משולב; הנכללים בסוג 9.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 35 סוג: 35

Data processing and database management in the 
field of banking; providing an on-line computer web 
site that provides financial transaction data; 
promotional incentives, discounts, contests and 
sweepstakes; providing data analytics relating to the 
field of banking and financial services; providing 
secure, online access to a web-based user interface 
for use in retrieving and analyzing financial 
information; providing information about products for 
advertising and sales purposes; all included in class 
35.

שירותי עיבוד נתונים וניהול מסד נתונים בתחום הבנקאות; 
אספקת אתר אינטרנט מקוון המספק נתוני עסקאות פיננסיות; 
קידום מכירות באמצעות תמריצים, הנחות, תחרויות וכרטיסי 
הגרלה; אספקת ניתוחי נתונים בקשר לתחום הבנקאות 

ושירותים פיננסיים; אספקת גישה מאובטחת מקוונת לממשק 
משתמש מבוסס רשת לשימוש לאחזור ולניתוח מידע פיננסי; 
אספקת מידע בקשר למוצרים למטרות פרסום ומכירות; 

הנכללים בסוג 35.                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, banking, bill payment, credit card 
services, debit card services, pre-paid card services, 
electronic payment transactions, money transfer 
services, electronic commerce payment services; 
point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, 
electronic payment processing services, payment 
transaction authentication and verification services, 
electronic funds transfer services; providing financial 
services via wireless network, global computer 
network and mobile communication devices; 
establishing funded accounts used to purchase 
goods and services on the internet; facilitating 
person-to-person payment services; secure 
electronic transactions over the internet to facilitate 
electronic commerce; remote bill payment services; 
payment information management services; 
dissemination of financial information via a global 
computer network, wireless network and mobile 
communications devices; Providing a web-based 
system and online portal to analyze financial 
data;providing web-based systems that allow users 
to conduct secure e-commerce payment 
transactions; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, בנקאות, שירותי תשלום חשבונות, שירותי 
כרטיס אשראי, שירותי כרטיס חיוב, שירותי כרטיס משולם 

מראש, עסקאות אשראי אלקטרוניות, שירותי העברת כספים, 
שירותי תשלום לעסקאות סחרי אלקטרוני; שירותי עמדות 
מכירה ועמדות עסקה, שירותי אישור עסקה ופירעון, שירותי 
עיבוד תשלום אלקטרוני, שירותי אימות ואישור תשלום עסקה, 
שירותי העברת כספים אלקטרונית; אספקת שירותים פיננסיים 
באמצעות רשת אלחוטית, רשת מחשבים גלובלית ומתקני 

תקשורת ניידים; הקמת חשבונות ממומנים המשמשים לקניית 
סחורות ושירותים באינטרנט; קידום שירותי תשלום בין אנשים; 

עסקאות אלקטרוניות מאובטחות באינטרנט לקידום סחר 
אלקטרוני; שירותי תשלום חשבונות מרחוק; שירותי ניהול מידע 

תשלומים; הפצת מידע פיננסי באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית, רשת אלחוטית ומתקני תקשורת ניידים; אספקת 

מערכת מבוססת רשת ופורטל מקוון לניתוח נתונים פיננסיים; 
אספקת מערכות מבוססות אינטרנט המאפשרות למשתמשים 
לבצע עסקאות תשלום מסחר אלקטרוני מאובטחות; הנכללים 
כולם בסוג 36                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ' שבט תשע"ג - 8031/01/2013



 Owners

Name: Visa International Service Association

Address: 900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California, 94404, U.S.A.

Identification No.: 4507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד. 20651, תל אביב, 61201, 
ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, providing secure 
electronic transmission of account information and 
related information in the field of financial services; 
electronic transmission of bills and payment of such 
bills via computer terminals connected to networks 
and the internet; providing access to third party 
websites by enabling users to log in through a 
universal username and password via the internet 
and other communication networks; all included in 
class 38.

שירותי טלקומוניקציה, אספקת מסירה אלקטרונית מאובטחת 
של מידע חשבון ומידע קשור בתחום של שירותים פיננסיים; 
מסירה אלקטרונית של חשבונות ותשלומים של חשבונות 
באמצעות מסופי מחשב המחוברים לרשתות ולאינטרנט; 
אספקת גישה לאתרי אינטרנט של צד שלישי על ידי מתן 

אפשרות למשתמשים להתחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה 
אוניברסליים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות; 
הנכללים כולם בסוג 38                                                     
                                                                                    

                                                                

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing software 
interfaces available over a network in order to create 
a personalized on-line information service; all 
included in class 42.

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת ממשקי תוכנה זמינים ברשת 
כדי ליצור שירותי מידע אישי; הנכללים כולם בסוג 42               
                                                                                    

                                            

Class: 45 סוג: 45

providing a web-based system for displaying and 
sharing a user's location to find, locate, and interact 
with others; included in class 45.

אספקת מערכת מבוססת אינטרנט להצגה ושיתוף במיקום של 
משתמש על מנת למצוא, לאתר ולפעול אינטראקטיבית עם 
אחרים; הנכלת בסוג 45.                                       

כ' שבט תשע"ג - 8131/01/2013



Trade Mark No. 240077 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nicolas Zaoul  שם: ניקולא זאוי

Address: HaKnesset HaGdola 18, Tel Aviv, 62917, Israel כתובת : רח' הכנסת הגדולה 18, תל אביב, 62917, ישראל

Identification No.: 312714397מספר זיהוי: 312714397

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Emmanuel Charbit, Adv 

Address: 35/2 David Bloch Street, Tel Aviv, 64681, Israel

שם: עמנואל שרביט, עו"ד

כתובת : רח' דוד בלוך 35/2, תל אביב, 64681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, namely, 
services for providing french food and beverage and 
meat; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, דהיינו, שירותי אספקת אוכל 
ומשקה צרפתי ובשרים; הנכללים כולם בסוג 43.                     

                                                    

כ' שבט תשע"ג - 8231/01/2013



Trade Mark No. 240085 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Primo Bedding Company Inc.

Address: 7000 Hochelaga St., Montreal, Quebec, H1N 
1YZ, Canada

Identification No.: 76903

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: 20 סוג: 20

Furniture of wood and/or metal, all kinds of cloth, 
sponge, leather, leathern, medium density fibreboard 
(MDF), Wood veneer and/or of combination of the 
aforementioned materials, and also beds, mattresses 
and pillows; All included in class 20.

רהיטים העשויים מעץ ו/או מתכת, בדים למיניהם, ספוגים, 
קפיצים, עור, דמוי עור, MDF, פורניר ו/או משילוב של 

החומרים הנ"ל, וכן מיטות, מזרנים, וכריות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .20
                                                                                

כ' שבט תשע"ג - 8331/01/2013



BACKWELL 

Trade Mark No. 240102 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Backwell Ltd שם: בקוול בע"מ

Address: 24 Binyamini Zvi Street, Ramat Hasharon, 
47205, Israel

כתובת : רח' בנימיני צבי 24, רמת השרון, 47205, ישראל

Identification No.: 513959221מספר זיהוי: 513959221

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Electromechanical mechanisms for seats and seating 
furniture which provide cyclic motion to the pelvis by 
moving the seats and for preventing, alleviating and 
treating back pain and physical symptoms caused by 
prolonged seating.

מנגנונים אלקטרו מכאניים למושבים ורהיטי ישיבה המכניסים 
תנועה מחזורית לאגן ע"י הנעת המושב והמיועדים למניעה, 
הקלה וטיפול בכאבי גב ותסמינים פיזיים הנגרמים מישיבה 

ממושכת.
                                                                                     

                                      

Class: 20 סוג: 20

Seats; parts of seats; all included in class 20. כסאות; חלקי כסאות; הנכללים כולם בסוג 20.                 

Class: 42 סוג: 42

Custom design of mechanisms for preventing, 
alleviating and treating back pain and physical 
symptoms caused by prolonged seating; custom 
design of furniture mechanisms; all included in class 
42.

עיצוב לפי הזמנה של מנגנונים למניעה, הקלה וטיפול בכאבי גב 
ותסמינים פיזיים הנגרמים מישיבה ממושכת; עיצוב לפי הזמנה 
של מנגנונים לרהיטים; הנכללים כולם בסוג 42.                     

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 8431/01/2013



מרפאת כלנית
Trade Mark No. 240129 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Mental health clinic; all included in class 44.           .44 מרפאה למתן שירותי בריאות הנפש; הנכללים כולם בסוג

כ' שבט תשע"ג - 8531/01/2013



מרכז לטיף
Trade Mark No. 240130 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Mental health clinic for children; all included in class 
44.

מרפאה למתן שירותי בריאות הנפש לילדים; הנכללים כולם 
בסוג 44.   

כ' שבט תשע"ג - 8631/01/2013



אספירין
Trade Mark No. 240142 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 consisting of or 
containinig acetyl salicylic acid; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים המורכבים מחומצה אצטילסליצילית או 
המכילים אותה; הנכללים כולם בסוג 5.                                 

          

כ' שבט תשע"ג - 8731/01/2013



Trade Mark No. 240167 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086474 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4155659 ארה"ב מספר: 4155659

Dated 05/06/2012 (Section 16) מיום 05/06/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accessory for a handheld mobile digital electronic 
device that functions as a protective and decorative 
cover and a stand.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/01/2011, No. 57174 ג'מאייקה, 06/01/2011, מספר 57174

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 8831/01/2013



Trade Mark No. 240182 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086591 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: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely a 
capsule insertable into the body to deliver a 
substance and/or sense a bodily function or condition 
and associated monitors and/or control equipment 
outside the body.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/01/2011, No. 1217857 בנלוקס, 20/01/2011, מספר 1217857

Class: 10 סוג: 10

כ' שבט תשע"ג - 8931/01/2013



Trade Mark No. 240189 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086765 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: DYNASOL ELASTOMEROS, S.A.

Address: Paseo de la Castellana, 278-280, E-28046 
Madrid, Spain

Identification No.: 73338

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: 1 סוג: 1

Polyethylene, EVA copolymers, EVA resins, 
polypropylene vinyl acetate, polystyrene; chemicals 
used in industry, unprocessed plastics; adhesives 
used in industry, hot melt adhesives, PSA (pressure 
sensitive adhesive), solvent base adhesive chemical 
additives for oils; oil cement (putty). 

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, natural rubber, article made 
from gutta- percha and rubber; plastic in semi- 
worked forms used in manufacturing; packing, 
stopping and insulating materials; flexible pipes, not 
of metal; refractory insulation 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)

European Community Trade Mark, 08/02/2011, No. 
009720319

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/02/2011, מספר 
009720319

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

כ' שבט תשע"ג - 9031/01/2013



Trade Mark No. 240214 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1008031 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

Identification No.: 73354

(Italy 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: 28 סוג: 28

Toys and playthings, namely, model car kits, toy 
model cars, toy model car collection comprised of car 
toy model car, construction toys and connecting link 
therefore; dolls, dolls clothing, accesories for dolls; 
soft felt toys, namely, stuffed and plush toys, toy 
vehicle trucks, game puzzle, hand held video game 
units for playing video games; golf clubs, playing 
cards, skis, snowboards; bags specifically adapted 
for tennis racquets and bags speciially adapted for 
golf clubs.

כ' שבט תשע"ג - 9131/01/2013



Trade Mark No. 240218 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1047756 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trilead AG

Address: Goldigerhof 1, CH-8852 Altendorf, Switzerland

Identification No.: 73356

( Suisse (Switzerland) Société anonyme (SA) (Joint Stock 
company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software for management of 
electronic data, backup, and disaster recovery tasks; 
software for management of electronic data, backup, 
and disaster recovery tasks for virtual infrastructure; 
personalizable software for management of 
electronic data, data backup, and disaster recovery 
tasks; data protection software and data security 
software; data saving and recovery software; 
software for management of virtual infrastructure.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer programs for 
management of electronic data, backup, and disaster 
recovery tasks.

כ' שבט תשע"ג - 9231/01/2013



Trade Mark No. 240231 מספר סימן

Application Date 28/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: M/S ALLIED NIPPON LTD.

Address: 1006 Akash Deep Building, 26/A Barakhamba 
Road., New Delhi - 110 001, India

Identification No.: 802163

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Brake systems, brake components; all included in 
class 12.

מערכות בלמים, רכיבים לבלמים; הנכללים כולם בסוג 12.       
          

כ' שבט תשע"ג - 9331/01/2013



Trade Mark No. 240246 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; ironmongery, small 
items of metal hardware; goods of common metal not 
included in other classes; bottle caps made of metal; 
card cases and holders (metal); identity plates of 
metal; key rings (trinkets or fobs) of non-precious 
metal; statues and figurines (statuettes) of 
automobiles made of common metal; tool boxes of 
metal (empty); all included in class 6.

מתכות נפוצות וסגסוגותיהן; מוצרי ברזל; פריטים קטנים 
מחומרי מתכת; טובין ממתכת פשוטה שאינם כלולים בסוגים 

אחרים; פקקים לבקבוקים העשויים ממתכת; נרתיקים ומחזיקים 
לכרטיסים (מתכת); לוחיות שם ממתכת; מחזיקי מפתחות 
(תכשיטים זולים או שרשראות לשעון) ממתכת לא יקרה; 

פסלים ופסלונים (פסלים קטנים) של מכוניות העשויים ממתכת 
נפוצה; קופסאות כלים ממתכת (ריקות); הנכללים כולם בסוג 6. 

                                                            

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
manicure sets; pedicure sets; blades (hand tools); 
cuticle nippers; cuticle tweezers; cutters; cutting tools 
(hand tools); edge tools (hand tools); files (tools); 
fingernail polishers, electric or non-electric; hammers 
(hand tools); hand drills (hand tools); nail buffers and 
clippers, electric or non-electric; nail files and 
nippers; nutcrackers; scissors; screwdrivers; shaving 
cases; silver plate (knives, forks and spoons); 
spanners (hand tools); tableware (knives, forks and 
spoons); wrenches (hand tools); all included in class 
8.

כלים ואמצעים ידניים (מופעלים ידנית); סכו"ם; ערכות מניקור; 
ערכות פדיקור; להבים (כלים ידניים); מצבטי עור מת; מלקטות 
עור מת; מכשירי חיתוך; כלי חיתוך (כלים ידניים); כלים לטיפול 

בקצוות (כלים ידניים); פצירות (כלים); משייפי ציפורניים, 
חשמליים או שאינם חשמליים; פטישים (כלים ידניים); מקדחות 
ידניות (כלים ידניים); מלטשי וקוצצי ציפורניים, חשמליים או 
שאינם חשמליים; פצירות ומצבטי ציפורניים; מפצחי אגוזים; 
מספריים; מברגים; נרתיקי גילוח; כלים מצופים כסף (סכינים, 
מזלגות וכפות); מפתחות אומים (כלים ידניים); כלי שולחן 
(סכינים, מזלגות וכפות); מפתחות ברגים (כלים ידניים); 

הנכללים כולם בסוג 8.                             

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; horological and chronometric 
instruments; bottle caps made of precious metal; 
collectible coins; cufflinks; watches and clocks; key 
rings (trinkets or fobs) of precious metals; lapel pins 
(jewelry); tie tacks of precious metals; ornamental 
novelty badges (buttons); all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות ממתכות יקרות או מצופות 
בהן, שלא נכללות בסוגים אחרים; כלים אורולוגיים 

וכרונומטריים; פקקים לבקבוקים העשויים ממתכות יקרות; 
מטבעות אספנות; חפתים; שעוני יד ושעוני קיר; מחזיקי 
מפתחות (תכשיטים זולים או שרשראות לשעון) ממתכות 

יקרות; סיכות לדש (תכשיטים); נעצי עניבה ממתכות יקרות; 
תגים חדשניים לקישוט (כפתורים); הנכללים כולם בסוג 14.     
                                                                                    

              

כ' שבט תשע"ג - 9431/01/2013



Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; passport holders; 
book covers; business card cases made of 
cardboard; business card holders (non-precious 
metal); calendars; coasters of paper; desktop 
business card holders; diaries; gift bags; graphic art 
reproductions; lunch bags; memo holders; money 
clips; notepads; pads of paper; paper weights; pencil 
and pen holders; pencil cups; pencils; pens; photo 
albums (also referred to as memory books); posters; 
printed lottery tickets (other than toys); stickers; 
stickers and decalcomanias; writing pads; 
notepad/meeting folders; notebooks; notepad 
holders; zippered folders; straps for holding keys; all 
included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שלא נכללות 
בסוגים אחרים; חומר מודפס; תמונות; צרכי כתיבה; מחזיקי 
דרכונים; עטיפות ספרים; נרתיקים לכרטיסי ביקור העשויים 

מקרטון; מחזיקי כרטיסי ביקור (ממתכת לא-יקרה); לוחות שנה; 
תחתיות מנייר; מחזיקי כרטיסי ביקור לשולחן העבודה; יומנים; 
שקיות למתנות; שעתוק אומנות גרפית; שקיות אוכל; מחזיקי 
דפי מזכר; מהדקי שטרות; פנקסים; בלוקי נייר; משקלות נייר; 
מחזיקי עפרונות ועטים; כוסות לעפרונות; עפרונות; עטים; 

אלבומי תמונות (המכונים גם ספרי זכרונות); פוסטרים; כרטיסי 
הגרלה מודפסים (פרט לצעצועים); מדבקות; מדבקות 

ודקלקומניה; בלוקי כתיבה; פנקסים/ תיקיות פגישות; מחברות; 
מחזיקי פנקסים; תיקיות עם רוכסן; רצועות להחזקת מפתחות; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; bags for computers made of leather; 
backpacks; briefcases; card cases and holders; coin 
purses, not made of precious metal; folders, made of 
leather; leather key rings and cases; luggage tags; 
money clips (leather); name tags of leather; luggage 
tags; notebooks, made of leather; notepad holders, 
made of leather; tote bags; umbrellas; wallets; 
zippered folders (leather); industrial packaging 
containers of leather; vanity cases (not fitted); all 
included in class 18.

עור וחיקויים של עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ולא 
נכללות בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעה; שמשיות ומקלות 
הליכה; תיקים למחשבים עשויים מעור; תיקי גב; תיקי מסמכים; 

נרתיקי ומחזיקי כרטיסים; ארנקי מטבעות, שאינם עשויים 
ממתכת יקרה; תיקיות, עשויות מעור; מחזיקי ונרתיקי מפתחות 
מעור; תגיות מטען; מהדקי שטרות (עור); תגיות שם מעור; 
תגיות מטען; מחברות, עשויות מעור; מחזיקי פנקס, עשויים 
מעור; תיקי נשיאה; מטריות; ארנקים; תיקיות עם רוכסן (עור); 

מיכלי אריזה תעשייתיים מעור; קופסאות פרכוס (לא 
מותאמות); הנכללים כולם בסוג 18.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 20 סוג: 20

Bottle caps, not of metal; bottle stoppers, non-
metallic; chairs; fans for personal use, non-electric; 
picture frames; statues and figurines (statuettes) of 
automobiles made of resin; cushions (furniture); 
mattresses; tool boxes (not of metal); all included in 
class 20.

מכסים לבקבוקים, שאינם ממתכת; פקקים לבקבוקים, שאינם 
מתכתיים; כסאות; מאווררים לשימוש אישי, שאינם חשמליים; 
מסגרות לתמונה; פסלים ופסלונים (פסלים קטנים) של מכוניות 
העשויים משרף; כריות (רהיטים); מזרונים; קופסאות כלים 

(שאינן ממתכת); הנכללים כולם בסוג 20.                             
                  

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; bottle caps made of metal; bone china 
mugs; camping grills; coasters, not of paper and 
other than table linen; cooler bags; decorative trays 
made of crystal; glassware for household purposes; 
insulated beverage containers; Japanese sticks; PET 
bottle holders (containers); picnic baskets (fitted -), 
including dishes; pitchers; portable coolers; reusable 
stainless steel water bottles; statues and figurines 
(statuettes) of automobiles made of glass; toilet bags, 
fitted; travel mugs; tumblers (drinking vessels) made 
of glass; tumblers, made of non-precious metal; 
vases; all included in class 21.

כלים ומיכלים למשק בית או מטבח; כלי זכוכית, פורצלן וכלי 
חרס שאינם נכללים בסוגים אחרים; פקקים לבקבוקים העשויים 
ממתכת; ספלי חרסינת עצם; אסכלות למחנאות; תחתיות, לא 
מנייר ומלבד ממצעי שולחן; צידניות; מגשים דקורטיביים עשויים 
מקריסטל; כלי זכוכית למטרות משק בית; מיכלים מבודדים 

למשקאות; מקלות יפניים; מחזיקי בקבוקים מ-PET (מיכלים); 
סלי פיקניק (מותאמים-), כולל כלי אוכל; קנקנים; מקררים 
ניידים; בקבוקי מים מפלדת אל חלד הניתנים לשימוש חוזר; 

פסלים ופסלונים (פסלים קטנים) של מכוניות העשויים מזכוכית; 
תיקי טואלטיקה, מותאמים; ספלים לנסיעה; כוסות (כלי קיבול 
לשתיה) העשויות מזכוכית; כוסות, העשויות ממתכת לא יקרה; 
אגרטלים; הנכללים כולם בסוג 21.                                       
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Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; coasters (table linen); 
golf towels; throw blankets; towels; banners; flags, 
not of paper; furniture coverings of textile; 
handkerchiefs of textile; woven fabrics (other than 
"edging ribbons for tatami mats"); all included in class 
24.

טקסטילים וסחורות מטקסטיל, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
כיסויי מיטה ושולחן; תחתיות (מצעי שולחן); מגבות גולף; 
שמיכות לנוי; מגבות; כרזות; דגלים, שאינם מנייר; כיסויי 

רהיטים מטקסטיל; ממחטות מטקסטיל; בדים ארוגים (מלבד 
"סרטי שוליים למחצלות טאטאמי"); הנכללים כולם בסוג 24.     
                                                                                    

                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts (clothing); caps; 
cashmere scarves; formula 1 racing car parts replica, 
namely driver gloves; formula 1 racing car parts 
replica, namely race overalls; gloves; golf shirts; hats; 
jackets; knitted clothing; ladies' blouses; leather 
jackets; neckties; parkas; protective work clothing 
(other than for protection against accident or injury); 
scarves, mufflers; shirts; shoes; softshell jackets; sun 
visors (headwear); sweaters; sweatshirts; all included 
in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; חגורות (הלבשה); כומתות; 
צעיפים מקשמיר; רפליקה של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, 
דהיינו כפפות נהג; רפליקה של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, 
דהיינו סרבלי מרוץ; כפפות; חולצות גולף; כובעים; מקטורנים; 
הלבשה סרוגה; חולצות נשים; מקטורנים מעור; עניבות; מעילי 
דובון; ביגוד מגן לעבודה (מלבד להגנה מתאונה או פציעה); 
צעיפים, מחממי כפות ידיים; חולצות; נעליים; מקטורנים 

סופטשל; מצחיות שמש (כיסויי ראש); סוודרים; חולצות מיזע; 
הנכללים כולם בסוג 25.                                                     

                                          

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; ornamental 
novelty badges (buttons); brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); buckles 
(shoe -); lanyards for holding keys, sunglasses, 
portable electronics, small bottles, badges; all 
included in class 26.

תחרה ורקמה, סרטים וצמות; כפתורים, ווים ועיניים, סיכות 
ומחטים; תגים חדשניים לקישוט (כפתורים); סיכות נוי (אביזרי 
ביגוד); אבזמים (אביזרי ביגוד); אבזמים (נעל-); שרוכי צוואר 
להחזקת מפתחות, משקפי שמש, מוצרי אלקטרוניקה ניידים, 
בקבוקים קטנים, תגים; הנכללים כולם בסוג 26.                     
                                                                                

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); carpeted trunk mats for automobiles; 
floor mats for automobiles; carpets; floor coverings; 
mats; rugs; all included in class 27.

שטיחים, מרבדים, מחצלות וחומר למחצלות, לינוליאום וחומרים 
אחרים לכיסוי רצפות קיימות; מתלי קיר (שאינם מטקסטיל); 
מחצלות לתא מטען עם שטיח עבור מכוניות; מחצלות רצפה 
עבור מכוניות; שטיחים; כיסויי רצפה; מחצלות; מרבדים; 
הנכללים כולם בסוג 27.                                     

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; formula 1 
racing car parts replica, namely display cabinets 
(playthings); formula 1 racing car parts replica, 
namely driver gloves; battery operated remote 
controlled toy vehicles; divot repair tools (golf 
accessories); formula 1 racing car parts replica, 
namely gear ratio display items (playthings); formula 
1 racing car parts replica, namely mini helmets 
(playthings); formula 1 racing car parts replica, 
namely mini nosecone (playthings); formula 1 racing 
car parts replica, namely mini steering wheels 
(playthings); formula 1 racing car parts replica, 
namely steering wheels (playthings); golf balls; golf 
tees; light and sound toys; miniature die cast 
vehicles; mini-cars (toys); model craft kits of toy 
figures; plush toys; replica models of vehicles; ride-
on toy vehicles; skis; stuffed toys; toys and playthings 
in the form of replica helmets; diamond games, chess 
games, checkers (checker set), playing cards; game 
machines and apparatus, billiard equipment; all 
included in class 28.

משחקים ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; רפליקה של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, 
דהיינו תיבות תצוגה (דברי משחק); רפליקה של חלקי מכונית 
מרוץ פורמולה 1, דהיינו כפפות נהג; מכוניות צעצוע הנשלטות 
על ידי שלט רחוק המופעל בעזרת סוללות; כלים לתיקון גושי 
דשא (אביזרי גולף); רפליקה של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 
1, דהיינו פריטי תצוגת יחסי הילוכים (דברי משחק); רפליקה 
של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, דהיינו מיני קסדות (דברי 

משחק); רפליקה של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, דהיינו מיני 
קונוסים (דברי משחק); רפליקה של חלקי מכונית מרוץ 

פורמולה 1, דהיינו מיני הגאים (דברי משחק); רפליקה של 
חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, דהיינו הגאים (דברי משחק); 

כדורי גולף; תלוליות גולף; צעצועי אור וצליל; מכוניות 
מיניאטוריות ביציקת מבלט; מכוניות מיניאטוריות (צעצועים); 
ערכות מלאכה לדגמים של דמויות צעצוע; צעצועי קטיפה; 

רפליקה של דגמי כלי רכב; מכוניות צעצוע לרכיבה; מגלשיים; 
צעצועים ממולאים; צעצועים ודברי משחק בצורה של קסדות 

רפליקה; משחקי יהלום, משחקי שחמט, דמקה (ערכת דמקה); 
קלפי משחק; מכונות ומתקני משחק, ציוד ביליארד; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 

                                            

כ' שבט תשע"ג - 9631/01/2013



 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as 
Nissan Motor Co., Ltd. 

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; chocolate; mint for confectionery; tea; 
beverages (chocolate-based -); beverages (coffee-
based -); beverages (tea-based -); biscuits; candy for 
food; coffee; coffee (unroasted -); cookies; all 
included in class 30.

דברי מתיקה; שוקולד; מנטה עבור דברי מתיקה; תה; משקאות 
(על בסיס-שוקולד-); משקאות (על בסיס-קפה-); משקאות (על 
בסיס-תה-); ביסקוויטים; ממתקים עבור מזון; קפה; קפה (לא 
קלוי-); עוגיות; הנכללים כולם בסוג 30.                                 

                                

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles; ashtrays for smokers; lighters for 
smokers; cigar cases; cigarette cases; all included in 
class 34.

אביזרים למעשנים; מאפרות למעשנים; מצתים למעשנים; 
נרתיקי סיגרים; נרתיקי סיגריות; הנכללים כולם בסוג 34.         

                            

כ' שבט תשע"ג - 9731/01/2013



NEW BORN SKIN

Trade Mark No. 240253 מספר סימן

Application Date 29/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERFECT HARMONY LTD שם: פרפקט הרמוני בע"מ

Address: TEL AVIV, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512778838מספר זיהוי: 512778838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated herbal body care products, namely, 
salves; all included in class 3

מוצרים הרבליים לא-תרופתיים לטיפוח הגוף, דהיינו, משחות; 
הנכללים כולם בסוג 3             

כ' שבט תשע"ג - 9831/01/2013



Trade Mark No. 240282 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Comptel Corporation

Address: Salmisaarenaukio 1, FI-00180 Helsinki, Finland

Identification No.: 73369

(Finland Julkisesti noteerattu osakeyhtiö / Public limited 
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

Computer programs used in the field of data 
processing and telecommunication.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research; computer 
programming; consultation and providing information 
in the field of computer programmes and software, 
information systems and information technology; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems; 
design, development, creation, installation, 
implementation, providing, maintenance and 
updating of computer programmes; design, 
development and creation of computer systems; 
providing access to non-downloadable computer 
programmes and software; rental and leasing of 
computer programmes and software; design, 
creation, implementation, development, providing 
and updating of computer software and user 
interfaces; design, creation and development of 
computer systems and databases; design and 
development of computer terminals and readers; 
research and development in the field of information 
technology, telecommunications and computer 
programming; design, development, implementation, 
providing and updating of computer programmes, 
software; design, development, implementation of 
systems used via network between 
telecommunications network and computers.

כ' שבט תשע"ג - 9931/01/2013



Trade Mark No. 240300 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087326 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110, NL-3147 PA MAASSLUIS, 
Netherlands

Identification No.: 73379

(The Netherlands Public 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: 35 סוג: 35

Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; 
office functions performed for others, namely typing, 
secretarial and clerical services, copying, filing and 
archive services, telephone answering services.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs namely, financial planning, 
financial management, financial research; monetary 
affairs, namely monetary exchange, monetary 
strategy consulation and research, acquisition and 
transfer of monetary claims; real estate affairs 
namely real estate leasing, real estaet apprasial, real 
estate agencies.

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

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

European Community Trade Mark, 05/07/2011, No. 
010099431

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/07/2011, מספר 
010099431

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 10031/01/2013



Trade Mark No. 240307 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087471 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric motors, electric generators.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and their structural parts; apparatus for 
locomotion by land, air or water.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; toy cars and scale car 
models.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs.

Class: 37 סוג: 37

Repair, maintenance and servicing of vehicles.

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

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

European Community Trade Mark, 20/01/2011, No. 
009673872

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/01/2011, מספר 
009673872

Class: 7 סוג: 7

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

כ' שבט תשע"ג - 10131/01/2013



 Owners

Name: SHENZHEN BYD DAIMLER NEW 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Byd Development Bldg., No. 3001, Hengping 
Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong, People's 
Republic of China

Identification No.: 77230

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

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

שם: טוני גרינמן, עו"ד

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

כ' שבט תשע"ג - 10231/01/2013



Trade Mark No. 240332 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922116 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: Glaxo Group Limited

Address: : Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

Identification No.: 73398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and medicinal preparations and 
substances; vaccines.

כ' שבט תשע"ג - 10331/01/2013



Trade Mark No. 240333 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0923062 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

Identification No.: 73354

(Italy 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: 12 סוג: 12

Land motor vehicle, namely, motor car, automobiles, 
sport cars, convertible cars and SUV ( Sport Utility 
Vagon), structural parts and accessories thereof; 
brakes, engines for land vehicles, transmission for 
land vehicles, suspensions for land vehicles , brakes, 
body work for motor cars and motor bikes; tyres for 
land motor vehicles included in this class; bicycles, 
motorcycles, vans and trucks.

כ' שבט תשע"ג - 10431/01/2013



Trade Mark No. 240339 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002185 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: Glaxo Group Limited

Address: : Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

Identification No.: 73398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and medicinal preparations and 
substances; vaccines.

כ' שבט תשע"ג - 10531/01/2013



DENTELLES DIDIER

Trade Mark No. 240345 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Taraboulsi Brothers Ltd שם: טרבולסי אחים בע"מ

Address: כתובת : אלנבי 56, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510586597מספר זיהוי: 510586597

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: 24 סוג: 24

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

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24                                  

כ' שבט תשע"ג - 10631/01/2013



AGISAFE

אגיסייף
Trade Mark No. 240358 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus being vacuum assisted delivery 
extractor; all included in class 10.

מתקן רפואי הינו שולפן ללידות וואקום; הנכללים כולם בסוג 10. 
                                                      

כ' שבט תשע"ג - 10731/01/2013



AGITUBE

אגיטיוב
Trade Mark No. 240359 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Extension tube for infusion; all included in class 10. צינור מאריך לאינפוזיה; הנכללים כולם בסוג 10.                     

כ' שבט תשע"ג - 10831/01/2013



SAG

סאג
Trade Mark No. 240360 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Suction tube; all included in class 10.         .10 צינור שאיבה (סקשיין); הנכללים כולם בסוג

כ' שבט תשע"ג - 10931/01/2013



VACOLOOP

ואקולופ
Trade Mark No. 240361 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for microbiological urinalysis; all 
included in class 10.

התקן רפואי לבדיקת שתן מיקרוביולוגית; הנכללים כולם בסוג 
                                   .10

כ' שבט תשע"ג - 11031/01/2013



VACOSLIDES

ואקוסליידס
Trade Mark No. 240362 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for microbiological urinalysis; all 
included in class 10.

התקן רפואי לבדיקת שתן מיקרוביולוגית; הנכללים כולם בסוג 
                                   .10

כ' שבט תשע"ג - 11131/01/2013



VACOSTICK

ואקוסטיק
Trade Mark No. 240363 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Association for Public Health שם: האגודה לבריאות הציבור 

Address: רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל כתובת : רח' כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 580016103מספר זיהוי: 580016103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Yasmin Nahum

Address: 27 Kfar Ezion st, Jerusalem, 93392, Israel

שם: עו"ד יסמין נחום 

כתובת : כפר עציון 27, ירושלים, 93392, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for microbiological urinalysis; all 
included in class 10.

התקן רפואי לבדיקת שתן מיקרוביולוגית; הנכללים כולם בסוג 
                                   .10

כ' שבט תשע"ג - 11231/01/2013



AMD FX

Trade Mark No. 240382 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

Address: One AMD Place, Sunnyvale, California 94088, 
U.S.A.

Identification No.: 802171

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Microprocessors; semiconductor devices and 
integrated circuits; all included in Class 9.

מיקרומעבדים; התקני מוליך למחצה ומעגלים משולבים; 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., 18/03/2011, No. 85/270,904 ארה"ב, 18/03/2011, מספר 85/270,904

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 11331/01/2013



sfarfarim

ספרפרים
Trade Mark No. 240395 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yakir Freed Office Machinery (93) Ltd שם: יקיר פריד מיכון משרדי (93) בע"מ

Address: 58 Derech Bar Yehuda, Haifa, 32950, Israel כתובת : דרך בר יהודה 58, חיפה, 32950, ישראל

Identification No.: 511857187מספר זיהוי: 511857187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Shmuel Shani

Address: P.O.B. 5814, Haifa, 31057, Israel

שם: שמואל שני, עו"ד 

כתובת : ת.ד. 5814, חיפה, 31057, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Goods made of paper cardboard and such materials, 
not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; albums; books; 
booklets; stationery; instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes.

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

אלבומים; ספרים; חוברות; צרכי כתיבה; חומרי לימוד והוראה 
(למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים 

בסוגים אחרים).                                                               
                                                                

Class: 35 סוג: 35

Sales and marketing services in shops and online 
internet stores- ecommerce of goods made of paper 
cardboard and such materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; albums; books; booklets; stationery; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes).

שירותי שיווק ומכירה בחנויות ובחנויות מקוונות לממכר טובין 
העשויים מנייר, קרטון ומחומרים אלה, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; אלבומים; 
ספרים; חוברות; צרכי כתיבה; חומרי לימוד והוראה (למעט 
התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים 

אחרים).                                                                         
                                                                                    

                          

כ' שבט תשע"ג - 11431/01/2013



Trade Mark No. 240419 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GUANGDONG E.BOX GREAT ENTERPRISES 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

Address: NO. 50 FENGXIANG ROAD SOUTH, 
JIANGGAO, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, People's Republic of China

Identification No.: 802178

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

Junction boxes (electricity); computer peripheral 
devices; computer keyboards; mouse (data 
processing equipment); compact discs (read-only 
memory); computer memories; readers (data 
processing equipment); computers; notebook 
computers; monitors (computer hardware); video 
recorders; juke boxes (musical); juke boxes (for 
computers); audio and video receivers; cameras 
(photography); cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; scanners 
(data processing equipment); printers for use with 
computers; smart cards (integrated circuit cards); 
mouse pads; floppy disks; portable telephones; ear 
plugs; chips (integrated circuits); contacts, electric; 
reducers (electricity); regulating apparatus, electric; 
cases for notebook computers; bags for optical discs; 
cases for optical discs; cases (boxes) for floppy 
disks; all included in class 9.

קופסאות המכילות חיבורי חשמל; ציוד היקפי של מחשב; 
מקלדות מחשב; עכבר (ציוד מעבד מידע); קומפקט דיסקים 
(זיכרון קורא- בלבד); זכרונות מחשב; קוראים (ציוד מעבד 
מידע); מחשבים; מחשבים ניידים; מוניטורים ( חמרת 

מחשב);מקלטי וידאו; תיבות נגינה (מוזיקליות); תיבות נגינה 
(למחשבים); קולטי אודיו ווידאו; מצלמות (צילום); נרתיקים 
המיוצרים במיוחד לכלים ומתקנים של צילום; סורקים (ציוד 

מעבד מידע); מדפסות לשימוש עם מחשבים; כרטיסים חכמים 
(כרטיסים עם מעגלים חשמליים משולבים); פדים לעכבר; 

דיסקטים; טלפונים ניידים; אוזניות; שבבים (מעגלים חשמליים 
משולבים); חיבורים, חשמלי; צמצמים (חשמל); מכשירים 

מווסתים, חשמלי; נרתיקים למחשבים ניידים; תיקים לדיסקים 
אופטיים; נרתיקים לדיסקים אופטיים; נרתיקים (קופסאות) 

לדיסקטים; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ' שבט תשע"ג - 11531/01/2013



Trade Mark No. 240431 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 11631/01/2013



Trade Mark No. 240432 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 11731/01/2013



Trade Mark No. 240435 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 11831/01/2013



Trade Mark No. 240436 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control, supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 11931/01/2013



Trade Mark No. 240437 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 12031/01/2013



Trade Mark No. 240438 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control, supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 12131/01/2013



Trade Mark No. 240439 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Articles of gold; all included in class 14. מוצרים עשויים מזהב; הנכללים כולם בסוג 14.     

כ' שבט תשע"ג - 12231/01/2013



Trade Mark No. 240440 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Ownersבעלים

Name: THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL שם: מכון התקנים הישראלי

Address: 42 Haim Levanon st, Tel Aviv, 69977, Israel כתובת : חיים לבנון 42, תל אביב, 69977, ישראל

Identification No.: 500500137מספר זיהוי: 500500137

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

Address: 138 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 138, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Scientific, industrial and technical research; 
standardization; quality control; supervision of work 
procedures; material testing; surveying; all included 
in class 42.

מחקר מדעי, תעשייתי וטכני; תקינה; בקרת איכות; פיקוח על 
נהלי עבודה; בחינת חומר; ביצוע סקרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .42

                                

כ' שבט תשע"ג - 12331/01/2013



BIPHENTIN

Trade Mark No. 240476 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LADENBURG B.V.

Address: De Wel 20, 3871 MV Hoevlaken, Netherlands

Identification No.: 34867

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of attention deficit hyperactivity disorder; all 
goods included in Class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול בהפרעות קשב 
והיפראקטיביות; הנכללים כולם בסוג 5.                                 
                                                                                    

    

כ' שבט תשע"ג - 12431/01/2013



LA MARZOCCO

Trade Mark No. 240480 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: La Marzocco International, L.L.C

Address: 1553 NW Ballard Way, Seattle, WA 98107, 
U.S.A.

Identification No.: 802182

(Washington 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: 7 סוג: 7

Electric coffee grinders for commercial and domestic 
use; all included in Class 7.

מטחנת קפה חשמלית לשימוש מסחרי וביתי; הכל כלול בסוג 7. 
                                                          

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee makers for commercial and domestic 
use; all included in Class 11.

מכונות קפה חשמליים לשימוש מסחרי וביתי; הכל כלול בסוג 
                                                   .11

כ' שבט תשע"ג - 12531/01/2013



Trade Mark No. 240516 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087885 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3831792 ארה"ב מספר: 3831792

Dated 10/08/2010 (Section 16) מיום 10/08/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotional services provided through associations, 
namely, promoting the interests, professional 
advancement and education of corporate legal 
counsel, and fostering relations, communications and 
exchanges of ideas between corporate legal counsel, 
academics, professionals, students and other 
persons.

Class: 41 סוג: 41

Educational and training services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of law via telephone, video 
conferencing and over the Internet, and distributing 
course materials in connection therewith; publication 
of books, journals, and newsletters; on-line 
publication of books, journals, and newsletters; on-
line library services, namely, providing electronic 
library services which feature newspapers, 
magazines, photographs and pictures via an on-line 
computer network.

Class: 45 סוג: 45

Providing information in the field of law via the 
Internet; litigation support services for issues 
affecting and interests relevant to attorneys, namely, 
creating and submitting written materials before 
courts and administrative bodies; legal support 
services, namely, developing legal resources, such 
as sample forms and policies, benchmarking, 
checklists, and materials used for guidance, for use 
by attorneys.

כ' שבט תשע"ג - 12631/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Association of Corporate Counsel

Address: 1025 Connecticut Avenue NW,Suite 200, 
Washington DC 20036, U.S.A.

Identification No.: 73430

(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

כ' שבט תשע"ג - 12731/01/2013



Trade Mark No. 240525 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087925 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Clariant AG

Address: Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz, 
Switzerland

Identification No.: 72782

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals products  used in industry and science .

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/05/2011, No. 616130 שוויץ, 16/05/2011, מספר 616130

Class: 1 סוג: 1

כ' שבט תשע"ג - 12831/01/2013



Trade Mark No. 240538 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088001 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DICOFARM S.P.A.

Address: Via Casale della Marcigliana, 29, I-00138 
ROME, Italy

Identification No.: 73445

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: Shaul HaMelech Blvd., P.O.B. 18253, Tel Aviv, 
61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Mineral salts and glucose based re- hydrating oral 
solution containing probiotic bacteria.

כ' שבט תשע"ג - 12931/01/2013



Trade Mark No. 240584 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082322 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

Class: 9 סוג: 9

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

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 18 סוג: 18

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: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) 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.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ' שבט תשע"ג - 13031/01/2013



Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees.

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.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, 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.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; organisation of exhibitions for 
commercial purposes; business management of 
sales outlets; business consultancy relating to 
franchising; retailing of cosmetics, perfumery, 
spectacles, watches, jewellery, stationery items, 
furniture, chinaware and tableware, leatherwear, 
bags, handbags, suitcases, trunks and travelling 
bags, textiles and textile goods, bed and table 
covers, clothing footwear and headgear, gymnastic 
and sporting articles.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; 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)

Liechtenstein, 01/03/2011, No. 15886 ליכטנשטיין, 01/03/2011, מספר 15886

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

כ' שבט תשע"ג - 13131/01/2013



 Owners

Name: Brands Environment Establishment

Address: 16 Gastelun, FL-9492 Eschen, Liechtenstein

Identification No.: 73038

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: 20 סוג: 20

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43

כ' שבט תשע"ג - 13231/01/2013



ROCKSTAR STUDIOS

Trade Mark No. 240594 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer and video game programs and software; 
downloadable computer and video game programs 
and software; downloadable digital materials namely, 
ring tones, wallpapers, screensavers, digital music 
files, and graphics, videos, films, multimedia files, 
animated films in the field of video games and 
computer games, all delivered via global computer 
networks and wireless networks; pre-recorded digital 
media featuring computer games and video games, 
ring tones, wallpapers, screensavers, digital music 
files, and graphics, videos, films, multimedia files, 
animated films in the field of video games and 
computer games; and pre-recorded video discs and 
other pre-recorded digital and electronic media in the 
field of live action programs, motion pictures, or 
animation featuring entertainment, namely, action, 
adventure, dramatic, comedic, children's and 
documentary themes; all included in class 9.

תוכנה ותוכניות מחשב ומשחקי וידאו; תוכנה ותוכניות מחשב 
ומשחקי וידאו הניתנים להורדה; חומרים דיגיטליים הניתנים 
להורדה דהיינו, רינגטונים, טפטים, שומרי מסך, קבצי מוסיקה 
דיגיטליים, וגרפיקה, סרטי וידאו, סרטים, קבצי מולטימדיה, 

סרטים מונפשים בתחום של משחקי וידאו ומשחקי מחשב, כולם 
מועברים דרך רשתות מחשב גלובליות ורשתות אלחוטיות; 

מדיה דיגיטלית מוקלטת מראש המציגה משחקי מחשב ומשחקי 
וידאו, רינגטונים, טפטים, שומרי מסך, קבצי מוסיקה דיגיטליים, 

וגרפיקה, סרטי וידאו, סרטים, קבצי מולטימדיה, סרטים 
מונפשים בתחום של משחקי וידאו ומשחקי מחשב; ותקליטורי 
וידאו מוקלטים מראש ומדיה דיגיטלית ואלקטרונית אחרת 

מוקלטת מראש בתחום של תוכניות פעולה-חיה, סרטי קולנוע, 
או הנפשה המציגים בידור, דהיינו, נושאי פעולה, הרפתקה, 

דרמה, קומדיה, ילדים ודוקומנטרי; הנכללים כולם בסוג 9.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, books, pamphlets, 
periodicals, magazines, and manuals in the field of 
computer and video games; posters; all included in 
class 16.

חומרים מודפסים, דהיינו, ספרים, עלונים, כתבי עת, מגזינים, 
וחוברות הדרכה בתחום של משחקי מחשב ווידאו; פוסטרים; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     

    

Class: 25 סוג: 25

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

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring non-
downloadable computer and video games, and news, 
information, tips, hints, contests, computer 
enhancements for games, audio-visual content, 
music, films, videos, television programs, animation 
and other multimedia materials,all in the field of 
computer games and video games; providing 
information, news and commentary in the field of 
computer games and video games; and animated 
motion picture films featuring entertainment, namely, 
action, adventure, dramatic, comedic, children's and 
documentary themes; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, אספקת אתר 
אינטרנט המציג משחקי מחשב ווידאו שלא ניתנים להורדה, 
וחדשות, מידע, טיפים, רמזים, תחרויות, תגבורי מחשב 

למשחקים, תוכן אודיו ויזואלי, מוסיקה, סרטים, סרטי וידאו, 
תוכניות טלוויזיה, הנפשה וחומרי מולטימדיה אחרים, כולם 
בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; אספקת מידע, 
חדשות ופרשנות בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; 
וסרטי קולנוע מונפשים המציגים בידור, דהיינו, נושאי פעולה, 
הרפתקה, דרמה, קומדיה, ילדים ודוקומנטרי; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

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

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

U.S.A., 09/09/2011, No. 85419485 ארה"ב, 09/09/2011, מספר 85419485

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 13331/01/2013



 Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway, New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

כ' שבט תשע"ג - 13431/01/2013



Trade Mark No. 240602 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGNUM ONGUARD 360 LTD שם: מגנום אונגארד 360 בע"מ

Address: BEN-GOIREN 183, P.O.B. 7007, RAMAT-GAN, 
52170, Israel

כתובת : בן גוריון 183, ת.ד. 7007, רמת גן, 52170, ישראל

Identification No.: 514224179מספר זיהוי: 514224179

מגנום אונגארד 360 בע"מ

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; parts of bicycles; bicycle saddles, horns for 
bicycle, bicycle bells, covers for bicycles and 
motorcycles, bicycle wheels, bicycle tires, inner tubes 
for bicycle wheels; all included in class 12.

אופניים; חלקי אופניים; אוכף (כסא) לאופניים, צופרים 
לאופניים, פעמון אופניים, כיסויים לאופניים ואופנועים, גלגלי 

אופניים, צמיגי אופניים, פנימיות לגלגלי אופניים; הנכללים כולם 
בסוג 12.                                                     

כ' שבט תשע"ג - 13531/01/2013



Trade Mark No. 240604 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1123594 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: METALIX CAD/CAM LTD שם: מטליקס תיב"מ בע"מ

Address: M.P. Misgav, Kornit, 20181, Israel כתובת : ד.נ. משגב, קורנית, 20181, ישראל

Identification No.: 511652042מספר זיהוי: 511652042

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Ady, adv. 

Address: Hairus 5 st., P.O.B. 1523, Kfar Vradim, Israel

שם: דן עדי, עו"ד 

כתובת : רח' האירוס 5, ת.ד. 1523, כפר ורדים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer and programming services, namely, 
computer aided design and manufacturing software 
services for computer Numerical Control machines; 
all included in class 42.

שירותי מחשב ותוכנות, דהיינו, שירותי תוכנות לתכנון ויצור 
בעזרת מחשב, המיועדות למכונות בקרה ממוחשבת; הנכללים 
כולם בסוג 42.                                                                 
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Trade Mark No. 240605 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: METALIX CAD/CAM LTD שם: מטליקס תיב"מ בע"מ

Address: M.P. Misgav, Kornit, 20181, Israel כתובת : ד.נ. משגב, קורנית, 20181, ישראל

Identification No.: 511652042מספר זיהוי: 511652042

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Ady, adv. 

Address: Hairus 5 st., P.O.B. 1523, Kfar Vradim, Israel

שם: דן עדי, עו"ד 

כתובת : רח' האירוס 5, ת.ד. 1523, כפר ורדים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer and programming services, namely, 
Computer Aided design and manufacturing software 
services for Computer Numerical control machines; 
all included in class 42.

שירותי מחשב ותוכנות, דהיינו,  שירותי תוכנות לתכנון ויצור 
בעזרת מחשב, המיועדות למכונות עם בקרה ממוחשבת; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
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RADIANT

Trade Mark No. 240612 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

מוצרי היגיינה נשיים לווסת, הכוללים מפיות סניטאריות 
וטמפונים; תחתוניות; סופגים פנימיים ופדים למוצרי הגנה 
נשיים; פדים ותחתוניות סופגות בריחת שתן; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                                           
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Trade Mark No. 240632 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Liquid fuels (industrial oils and greases) and 
lubricants (lubricating lacquers) for vacuum pumps; 
technical vacuum gasket greases; all included in 
class 4.

דלקים נוזליים (שמנים תעשייתיים וגריז) וחומרי סיכה עבור 
משאבות ואקום; חומרי סיכה עבור אטמי ואקום; הנכללים כולם 
בסוג 4.                                                                           

    

Class: 7 סוג: 7

Machines for the manufacture, treatment and/or 
processing of nonwoven materials from synthetic 
fibres, synthetic filaments, natural fibres or fibre 
mixes, in particular spinning frames for spunbonded 
nonwovens, melt-blowing spinning frames, 
calendering machines, compacting machines, water-
jet compacting machines, laying machines, strip 
laying machines, carding machines, random fibre 
carding machines, web carding machines, airlaying 
machines, needling machines, needle-felting 
machines, winding machines for nonwovens, fibre 
transport machines, bale packing machines and 
combinations thereof and parts therefore, included in 
class 7;Machines and machine tools for vacuum 
generation and thin-film technology; machines for 
coating tools and components, and installations 
constructed therefrom; coating machines for optical 
and magnetic data storage media, and installations 
constructed therefrom; machines for coating and 
etching components and screens, and installations 
constructed therefrom; components and spare parts 
for machines (included in class 7), namely vacuum 
channels, vacuum valves, vacuum controls; Vacuum 
pumps (machines);Rotary vacuum pumps 
(machines), fuel pumps; condensation vacuum 
pumps; absorption pumps (machines);Regulating 
and control apparatus for vacuum pumps, included in 
class 7;Vacuum gate valves (machines), vacuum 
valves (machine parts), vacuum connectors (machine 
parts) for machines and vacuum components for 
machines; Separators; filters for vacuum pumps 
(machines);Mechanical equipment for low 
temperature engineering; leak detecting apparatus 
(machines), in particular for detecting leaks in 

מכונות לייצור, טיפול ו/או עיבוד חומרים לא ארוגים מסיבים 
סינתטיים, חוטים סינתטיים, סיבים טבעיים או סיבים מעורבים 
בייחוד במסגרות אריגה עבור חומרים לא ארוגים – ספאנבונד, 
מסגרות אריגה בטכנולוגיית meltblowing, מכונות מעגילה, 
מכונות כיווץ, מכונות כיווץ בסילון מים, מכונות שיטוח, מכונות 
שיטוח רצועה, מנפטות, מנפטות סיבים, מנפטות רשת, מכונות 
airlaying, מכונות תפירה, מכונות ליבוד מחט, מכונות ליפוף 
לחומרים לא ארוגים, מכונות העברת סיבים, מכונות להכנת 

באלות, ושילובים של הנ"ל וחלקי הנ"ל הכלולים בסוג 7; מכונות 
וכלים למכונות עבור טכנולוגיית יצירת ואקום ושכבות דקות; 

מכונות לכלי ציפוי ומרכיבים וההתקנים המורכבים; מכונות ציפוי 
לאחסנת מדיה של נתונים אופטיים ומגנטים וההתקנים 

המורכבים; מכונות לציפוי ולחריטת מרכיבים וצגים וההתקנים 
המורכבים; רכיבים וחלקי חילוף למכונות (הכלולים בסוג 7), 
דהיינו תעלות ואקום, שסתומי ואקום, בקרי ואקום; משאבות 
ואקום (מכונות); משאבות ואקום סיבוביות (מכונות), משאבות 
דלק; משאבות ואקום עיבוי; משאבות ספיחה (מכונות); מערכות 
ויסות ובקרה עבור משאבות ואקום, הכלולות בסוג 7; מגופי 
ואקום (מכונות), שסתומי ואקום (חלקי מכונות) מחברי ואקום 
(חלקי מכונות) למכונות ורכיבי ואקום למכונות; מפרדות; 
מסננים עבור משאבות ואקום (מכונות); ציוד מכאני עבור 

הנדסת טמפרטורה נמוכה, מערכות לאיתור דליפות (מכונות), 
בייחוד עבור איתור דליפות במיכלי ואקום ובמכילים אטימים; 
מערכות ואקום (מכונות) לתפעול בואקום נמוך, גבוה-בינוני, 

גבוה ואולטרה-גבוה; מערכות למילוי ולהספגה (מכונות), ערבוב 
(מכונות), איוד (מכונות) או ציפוי חומרים בואקום; מערכת 

מכאנית לטיפול במתכות בואקום; גנראטורים לאספקת אנרגיה 
כחלק מהתקנים לאספקת אנרגיה במערכות נסיעה לחלל, לוויני 

מחקר, תחנות חלל, מעבדות חלל ולוויינים; טורבינות אד 
כספית, אביזרי הרכבה אוטומטיים (מכונות) לתעשיית המוליך 
למחצה; התקני הפקה (מכונות) לייצור צגים שטוחים, מנגנוני 
הנעה עבור כלי רכב (למעט כלי רכב יבשתיים), בייחוד מנועי 
דחף, מנועי רמג'ט, טילים המופעלים בדלקים מוצקים ובדלקים 
נוזליים, מנועי טורבינת גז, ובכלל זה עבור הינע חשמלי לנסיעה 
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vacuum and airtight containers; vacuum apparatus 
(machines) for operating under low, medium high, 
high and ultrahigh vacuums; apparatus for the filling, 
impregnating (machines), mixing (machines), 
vaporising (machines) or coating of materials in a 
vacuum; mechanical apparatus for the treatment of 
metals in a vacuum; energy supply generators being 
parts of energy supply installations for space travel 
apparatus, space probes, space stations, space 
laboratories and satellites; mercury vapour turbines; 
automatic assembly devices (machines) for the 
semiconductor industry; production installations 
(machines) for manufacturing for flat panel display 
screens; propulsion mechanisms for vehicles (except 
for land vehicles), in particular thrust engines, ram jet 
engines, solid and liquid-fuelled rockets (drives), gas 
turbine engines, including for electric space travel 
drives; driving machines, except for land vehicles, 
compressors (machines), machines for the chemical 
industry, machines for processing plastic, machines 
for agricultural purposes, machines for metalworking, 
machines for use in the textile industry; Parts for all 
the aforesaid machines; machine tools and parts 
thereof; motors and engines, including combustion 
engines, except motors and engines for land 
vehicles; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles), and parts 
therefor; Parts of motors and engines; gears and 
gearboxes, planetary gearboxes, right angle drives, 
two-speed gearboxes, gear heads, and related 
geared units (auxiliary gears), all the aforesaid gears 
other than for land vehicles; geared units (auxiliary 
gears), other than for land vehicles;Two-speed 
mechanical drive power transmitting mechanisms in 
the form of geared units, spring-hydraulically applied 
and released static and dynamic brakes, final drives 
and planetary drives, all other than for land vehicles; 
Gears; Shafts; cardan shafts, differentials of all kinds, 
all other than for land vehicles; Hydraulic and 
mechanical devices for changing gear, except for 
land vehicles; Conversion apparatus for motors and 
engines other than for land vehicles; axles other than 
for land vehicles, steering gear housings other than 
for land vehicles; Reduction gears other than for land 
vehicles; Gear and engine reducers, except for land 
vehicles; apparatus for synchronisation, except for 
land vehicles; Embroidery machines; spinning 
machines of all kinds for textile fibres and filaments, 
in particular rotary spinning frames, ring spinning 
frames, friction spinning frames, air spinning frames, 
roving machines (flyers), winding machines, draw-
twisting machines, draw-winding machines, combing 
machines, twisting machines in general, in particular 
two-for-one machines, cabling machines, ring 
twisting machines, hollow spindle machines, and 
combinations thereof, parts for the aforesaid 
machines, included in class 7, in particular spinning 
boxes, rotor bearings, winding heads, spindles, 
spindle bearings, drafting equipment, drafting rollers, 
cradles and drives, wearing parts for the aforesaid 
machines, included in class 7, in particular spinning 
rotors, opening rollers, draw-off nozzles, grooved 
rollers, bearings, accessories for the aforesaid 
machines, namely apparatus, being machine parts, 
for changing spools, mechanical splicing apparatus 
(for merging threads), mechanical apparatus for 
feeding input material and removing end material, 

לחלל; מכונות נסיעה, למעט כלי-רכב יבשתיים, קומפרסורים 
(מכונות), מכונות לתעשייה הכימית, מכונות לעיבוד פלסטיק, 
מכונות למטרות חקלאיות, מכונות לעבודה במתכת, מכונות 
לשימוש בתעשיית הטקסטיל; חלפים עבור כל המכונות הנ"ל; 
כלי מכונות וחלפים; מנועים ובכלל זה מנועי בעירה, למעט 

מנועים עבור כלי-רכב יבשתיים; רכיבי תמסורת וצימוד במכונות 
(למעט עבור כלי-רכב יבשתיים), וחלפים; חלקי מנועים, הילוכים 
ותיבות הילוכים, תיבות הילוכים פלנטריות, הינע זווית ישרה, 
תיבות הילוכים בשתי מהירויות, ראשי הילוכים ויחידות הילוכים 
נלוות (עזרים), אשר אינן מיועדות לכלי-רכב יבשתיים; מנגנוני 
העברת כוח הינע מכאניים בשתי מהירויות בצורת יחידות 

הילוכים, בלמים דינאמיים וסטאטיים ובלמים הידראוליים, הינעי 
קצה והינעים פלנטריים, שאינם מיועדים לכלי-רכב יבשתיים; 
תיבות הילוכים, גלים, גלי הינע, דיפרנציאלים מכל הסוגים, 
אשר אינם מיועדים לכלי-רכב יבשתיים, אביזרים הידראוליים 
ומכאניים להחלפת הילוכים אשר אינם מיועדים לכלי-רכב 
יבשתיים, מערכות המרה למנועים אשר אינם מיועדות 
לכלי-רכב יבשתיים, סרנים אשר אינם מיועדים לכלי-רכב 
יבשתיים, בתי מנגנון היגוי אשר אינם מיועדים לכלי-רכב 

יבשתיים, גירי הפחתה אשר אינם מיועדים לכלי-רכב יבשתיים, 
רדיוסר גיר ומנוע אשר אינם מיועדים לכלי-רכב יבשתיים, 

מערכות סינכרוניזציה אשר אינן מיועדת לכלי-רכב יבשתיים, 
מכונות רקמה; מכונות אריגה לכל סוגי הסיבים והחוטים, 
ובייחוד מסגרות אריגה סיבוביות, מסגרות אריגה מעגליות, 
מסגרות אריגה חיכוכיות, מסגרות אריגה המופעלות על-ידי 
אוויר, מכונות לייצור סיבים לאריגה (פליירים), מכונות ליפוף, 
מכונות השחלת סיבים, מסרגות, מכונות אריגה כלליות ובייחוד 
מכונות בעלות פעולה כפולה, מכונות כבילה, מכונות אריגה 
טבעתיות, מכונות כישור ושילובים ש  הנ"ל, חלפים עבור 

המכונות הנ"ל, הכלולים בסוג 7  בייחוד תאי אריגה, מיסבים 
סובבים, ראשי ליפוף, כישורים, מיסבי כישורים, ציוד שליפה, 
רולרים לשליפה, עריסות והינעים, חלקי חילוף למכונות הנ"ל, 
הכלולים בסוג 7  ובייחוד רוטור אריגה, רולר פתיחה זרבוביות 
משיכה, רולר חריצה, מיסבים, אביזרים למכונות הנ"ל, דהיינו 
מערכות, חלקי מכונות, להחלפת גלילים, מערכות שזירה 
מכאניות (לשילוב חוטים), מערכות מכאניות להזנת חומרים 

והוצאת חומרים סופיים, מערכות מכאניות עבור הכנסת והולכת 
חוטים ומכונות אריגה קומפקטיות, מכונות טווית נתך לייצור 
חוטים, סיבים וחוטים מפלסטיק תרמופלסטי, חלקים עבור 

מכונות טווית נתך הכלולים בסוג 7 ובייחוד מיכלי אחסון לחומר 
גלם, מכבשי שיחול, מיקסרים, משאבות אריגה, זרבוביות 
אריגה ומערכות דהיינו חלקי מכונות למטרות הכנה, מכונות 

סיבים לייצור סיבים וחלקים לנ"ל הכלולים בסוג 7  בייחוד סלים, 
ספקים, רולרים לשליפה, מערכות דהיינו חלקי מכונות להזנה, 
טבילה והוצאת חומרים באגני מים ומערכות הרטבה דהיינו 
חלקי מכונות, מכונות דחיסה, מכונות חיתוך סיבים, מכונות 

ללחיצת באלות, מכונות אריגה לייצור חוטים וסיבים מסולסלים 
וחלקים לנ"ל, הכלולים בסוג 7  ובייחוד מיכלים לאחסון חומרי 
גלם, מכבשי שיחול, מיקסרים, משאבות אריגה, זרבוביות 
אריגה, מערכות דהיינו חלקי מכונות למטרות הכנה, ספקים, 
זרבוביות, חלקים ואביזרים עבור המכונות הנ"ל, דהיינו מוליכי 
חוטים, חלקי מכונות, רולרים וחותכי חוטים מכאניים, מכונות 
מארג חרוץ, וחלקים לנ"ל הכלולים בסוג 7  בייחוד מיכלים 
לאחסון חומר גלם, מכבשי שיחול, מסנני נתך, זרבוביות, 

מערכות דהיינו חלקי מכונות להזנה, טבילה והוצאת חומרים 
באגני מים, ספקים, פלטות חליצת סיבים ע  מסועים, רולרים 
לשליפה, פיברילטורים ומערכות ליפוף דהיינו חלקי מכונות, 
מכונות חליצה להעברת והולכת חוטים, סיבים, חוטים וחלקים 
לנ"ל הכלולים בסוג 7  בייחוד ספקים, פלטות חליצת סיבים ע  
מסועים, מכונות שליפה לשליפת חוטים, סיבים וחלקים לנ"ל 
הכלולים בסוג 7  בייחוד רולרים לשליפה ומערכות חימום עבור 

רולרים לשליפה, מכונות העברה לחוטים ולחלקים לנ"ל 
הכלולים בסוג 7  בייחוד סלילים, מערכות צידוד (מערכת 
שהינה חלקי מכונה לצידוד), פחיות, מערכת המכילה חלקי 
מכונות להעברת פחיות; מכונות ליפוף לליפוף חוטים וסיבים 
לגלילים וחלקים לנ"ל הכלולים בסוג 7  בייחוד מוליכי חוטים, 

יחידות צידוד - מערכת שהינה חלקי מכונות לצידוד חוטים בזמן 
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mechanical apparatus for inserting and guiding 
threads, and compact spinning machines; melt-
spinning machines for the manufacture of threads, 
fibres, monofilaments and filament tow from 
thermoplastic plastics; parts for melt-spinning 
machines, included in class 7, in particular raw 
material storage containers, extruders, mixers, 
spinning pumps, spinning nozzles and apparatus 
being machine parts for preparation purposes; staple 
fibre machines for manufacturing staple fibres, and 
parts therefor, included in class 7, in particular can 
creels, suppliers, drawing rollers, apparatus being 
machine parts for feeding, dipping and removing 
materials in water baths, and wetting apparatus being 
machine parts; compressive crimping machines; fibre 
cutting machines; bale pressing machines; spin-
texturing machines for manufacturing crimped 
threads and fibres, and parts therefor, included in 
class 7, in particular raw material storage containers, 
extruders, mixers, spinning pumps, spinning nozzles, 
apparatus being machine parts for preparation 
purposes, suppliers, godets and entanglement 
nozzles; parts and accessories for the aforesaid 
machines, namely thread guides being machine 
parts, delivery rollers and mechanical thread cutters, 
slit film yarn machines for manufacturing yarns cut 
from slit films, and parts therefore, included in class 
7, in particular raw material storage containers, 
extruders, melt filters, film nozzles, apparatus being 
machine parts for feeding, dipping and removing 
materials in water baths, suppliers, fibre extraction 
plates with conveyor rollers, drawing rollers, 
fibrillators and winding apparatus being machine 
parts; extraction machines for conveying and guiding 
threads, fibres, yarns, filament tow and parts therefor, 
included in class 7, in particular suppliers, fibre 
extraction plates with conveyor rollers, godets; 
drawing machines for drawing threads, fibres, yarns, 
filament tow and parts therefor, included in class 7, in 
particular drawing rollers, godets and heating 
apparatus for drawing rollers and godets; delivery 
machines for filament tow and parts therefor, 
included in class 7, in particular reels, can traversing 
systems (apparatus being machine parts for 
traversing cans), cans, apparatus consisting of 
machine parts for conveying cans;Winding machines 
for winding threads, fibres, yarns onto spools, and 
parts therefor, included in class 7, in particular thread 
guides, traversing units (apparatus being machine 
parts for traversing threads when winding spools; 
contact rollers, chucks and bobbin tubes; extruders 
(machines) for plastics and spinnable polymers; spin-
extruders (machines) and machine parts therefor, in 
particular extruder screws; pumps being mechanical 
apparatus for conveying and dosing liquid or molten 
media, discharge pumps and dosing pumps being 
machine parts for conveying and distributing molten 
polymers, spinning pumps; being machine parts; 
gear pumps being machine parts; parts for textile 
processing and manufacturing machines, namely 
godets, rollers, guide rollers, suppliers, draw godets, 
drawing rollers, heated godets for conveying, guiding 
and handling threads and fibres, in particular in melt-
spinning machines; draw texturing machines, false 
twist texturing machines and air texturing machines 
for the processing, handling and manufacturing of 
textured threads, and parts therefor, included in class 

ליפוף הגלילים, רולרים במגע, גלילי סלילים, מכבשי שיחול 
(מכונות) עבור פלסטיק ופולימרים הניתנים לסיבוב; מכבשי 
שיחול בסיבוב (מכונות) וחלקי מכונות לנ"ל, בייחוד מדחפי 
מכבשי שיחול, משאבות דהיינו מערכות מכאניות להעברה 

ולמינון נוזל א  מדיה מותכת, משאבות שחרור ומשאבות מינון 
דהיינו חלקי מכונות להעברת וחלוקת פולימרים מותכים, 

משאבות אריגה, דהיינו חלקי מכונות, משאבות גיר דהיינו חלקי 
מכונות, חלקים לצורך עיבוד טקסטיל ומכונות ייצור, דהיינו 
רולרים, רולרים מוליכים, ספקים, רולרים לשליפה, אביזרים 
להעברה, הולכה וטיפול בחוטים ובסיבים, בייחוד במכונות 
אריגה ע  התכה, מכונות משיכה, מכונות אריגה סיבוביות 

ומכונות אריגה מופעלות על-ידי אוויר לעיבוד, טיפול וייצור חוטי 
אריגה וחלקי הנ"ל הכלולים בסוג 7  בייחוד סלים, ספקים, 
זרבוביות ומערכות ליפוף דהיינו חלקי מכונות, חלקים א  

אביזרים עבור המכונות הנ"ל דהיינו מוליכי חוטים שהנם חלקי 
מכונות, רולרים להעברה, פלטות חיכוך וחותכי חוטים מכאניים, 
מכונות סיבוביות בעלות פעולה כפולה, כישורים בעלי פעולה 

כפולה, חוטי אריגה, חבלים; משאבות מינון לפולימרים מותכים; 
חלקים עבור כל  המוצרים הנ"ל הכלולים בסוג 7                     
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7, in particular creels, suppliers, godets, 
entanglement nozzles and winding apparatus being 
machine parts; parts or accessories for the aforesaid 
machines, namely thread guides being machine 
parts; delivery rollers, friction plates and mechanical 
thread cutters; two-for-one twisting machines, two-
for-one spindles, spinning threads and cord 
threads;dosing pumps for molten polymers; Parts for 
all the aforesaid goods; all included in class 7.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        Class: 9 סוג: 9

Components and spare parts for vacuum coating 
installations, namely electronic control and regulating 
apparatus; total pressure sensors (measuring 
apparatus), measuring apparatus and control 
apparatus, namely for measuring total pressure in 
vacuum installations, partial pressure measuring 
apparatus for vacuum installations; gas analysis 
apparatus, in particular for determining gas 
composition at low and high pressures; electronic 
leak detectors for detecting leaks in vacuum and 
airtight containers, sputter cathodes (high vacuum-
based), sputter targets (high vacuum-based) for 
vacuum installations, sputter screens (high vacuum-
based), sputter masks (high vacuum-based), 
vaporisation filaments (electrically operated spiral-
wound filaments) for vacuum installations, 
vaporisation boats (containers) for vacuum 
installations, in particular ceramic crucibles; 
apparatus for recording, sending, transmission, 
receiving, reproduction and processing of sounds, 
signals and/or images; communications satellites, 
transmitters, apparatus for cable and wireless 
information recovery systems, information 
transmission systems and information processing 
systems, including ultra-high frequency and sound 
systems, radio direction finding installations, radar 
and positioning apparatus, radar sensors and 
navigation apparatus, laser apparatus for the 
recovery, transmission and processing of information, 
sonar apparatus, night-vision apparatus, ultrasound 
apparatus, photo-electric measuring, control and 
regulating apparatus, remote guidance apparatus for 
generating and for the wireless or cable transmission 
of control and guidance signals to unmanned and 
manned land, air and water vehicles, and to 
unmanned space vehicles and space travel 
apparatus, and installations constructed from the 
aforesaid apparatus; spacecraft electronics; 
Semiconductors; Integrated circuits; electrotechnical 
components (included in class 9);Measuring and 
checking (supervision) apparatus for vacuum pumps; 
leak testing apparatus; Vacuum measuring 
apparatus; partial pressure measuring 
apparatus;Layer thickness-measuring apparatus; 
Gas analysers; thermo-electric, solar thermal and 
photothermic energy converters; Electrical solar cells; 
electronic apparatus for recording the emission 
spectrum of the sun and for reproducing an emission 
spectrum comparable with that of the sun;Satellites 
for scientific purposes and parts therefor; regulating 
and control apparatus for vacuum pumps, included in 
class 9;Electric regulating apparatus for vacuum 
applications; accumulators (electric) for space travel 
apparatus, space probes, space stations, space 
laboratories and satellites; Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 

מרכיבים וחלקי חילוף להתקני ציפוי ואקום, דהיינו מערכות 
בקרה אלקטרונית ומערכות ויסות, חיישני לחץ שלם (מערכות 
מדידה), מערכות מדידה ומערכות בקרה, דהיינו למדידת לחץ 
שלם בהתקני ואקום, מערכות מדידת לחץ חלקי להתקני ואקום; 
מערכות ניתוח גז, בייחוד לקביעת קומפוזיציית גז בלחץ נמוך 
ובלחץ גבוה; גלאי דליפות אלקטרוני לגילוי דליפות במיכלי 
ואקום, אלקטרודות שליליות פולטות כוח (מבוססות ואקום), 

מטרות פולטות כוח (מבוססות ואקום) עבור התקני ואקום, צגים 
פולטי כוח (מבוססי ואקום), מסכות פולטות כוח (מבוססות 
ואקום), סיבי איוד (סיבים ספיראליים המופעלים באמצעות 

חשמל) עבור התקני ואקום, קערות איוד (מיכלים) עבור התקני 
ואקום, בייחוד כורים קרמים; מערכות להקלטה, שליחה, 

העברה, קבלה, שיחזור ועיבוד סאונד, אותות ו/או דימוים; לוויני 
תקשורת, משדרים, התקנים למערכות שחזור מידע בכבלים 
ואל-חוטיות, מערכות שידור מידע ומערכות עיבוד מידע, ובכלל 

זה תדר אולטרה-גבוה ומערכות סאונד, התקני כיוון רדיו, 
מערכות הצבה וראדאר, חיישני ראדאר ומערכות ניווט, מערכות 
לייזר לשחזור, העברה ועיבוד מידע, מערכות סונאר, מערכות 
לראיית לילה, מערכות אולטרה-סאונד, מדידה פוטו-אלקטרית, 
מערכות בקרה וויסות, מערכות הנחייה מרחוק לייצור ועבור 
העברת (בכבלים או בצורה אל-חוטית) בקרה ואותות הנחייה 
לכלי-רכב יבשתיים, ימיים ואוויריים מאוישים או בלתי מאוישים 
ולרכבי חלל בלתי מאוישים ומערכות טיסה לחלל ומתקנים 
הכוללים את המערכות הנ"ל; אלקטרוניקת חלליות; מוליכים 
למחצה, מעגלים מוכללים, רכיבים אלקטרו-טכניים (הכלולים 
בסוג 9); מערכות מדידה ובדיקה (פיקוח) עבור משאבות 
ואקום; מערכות לבדיקת דליפה; מערכות למדידת ואקום; 

מערכות למדידת לחץ חלקי; מערכות למדידת עובי השכבות; 
מנגנוני ניתוח גז; ממירי אנרגיה תרמיים-חשמליים, 

סולאריים-תרמיים ופוטו-תרמיים; תאים סולאריים-חשמליים; 
מערכות אלקטרוניות עבור תיעוד ספקטרום הפליטה של 

השמש והפקת ספקטרום פליטה בר השוואה לזה של השמש; 
לוויינים למטרות מדעיות וחלקי הנ"ל; מערכות ויסות ובקרה 
למשאבות ואקום, הכלולים בסוג 9; מערכות ויסות חשמליות 
עבור יישומי ואקום; אקומולאטורים (חשמליים) למערכות טיסה 
לחלל, לוויני מחקר הנשלחים לחלל, תחנות חלל, מעבדות חלל 
ולוויינים; מערכות ומכשירים מדעיים, לניווט ימי, מחקריים, 
פוטוגראפיים, סינמהטוגראפיים, אופטיים, מודדי משקל, 

מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), מצילי חיים ומדריכים; מערכות 
ומכשירים להובלה, הפצה, המרה, אחסון, ויסות או בקרה של 
זרם חשמלי; מערכות להקלטה, העברה או שחזור סאונד או 
דימויים; שומרי נתונים מגנטיים,  קופות רושמות, מכונות 
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מערכות ומכשירים 

אלקטרוניים למטרות בקרה וויסות; ציוד עבוד נתונים, מערכות 
העברת נתונים מערכות קבלה ופליטת נתונים ומתקני עיבוד 
נתונים הכוללים את המוצרים הנ"ל, תוכנות הכוללת שומרי 

נתונים לקריאה ואביזרים פריפריאליים, דהיינו מערכות לקליטת 
נתונים, פליטת נתונים והעברת נתונים, בייחוד עבור בחירה 
אוטומטית בפרמטרים של ייצור עבור מכונות טקסטיל ו/או 

העברת/התאמת נתונים בין מכונות טקסטיל; בקרת תהליכים 
אלקטרונית וחשמלית, מתקני ויסות תהליכים, ניהול תהליכים, 
מדידה, בקרה, ויסות ועיבוד נתונים לבקרת תהליך וויסות 

תהליך, בייחוד עבור עיבוד וייצור חוטים, סיבים, חוטים דקיקים, 
בלתי ארוגים; חלקים עבור המוצרים הנ"ל (הכלולים בסוג 9); 
ציוד חשמלי ואלקטרוני למדידה, בקרה, ויסות, בקרת תהליך, 
ויסות תהליך ועיבוד נתונים, מערכות חיישנים ומערכות בקרה, 
בייחוד עבור בקרת חוטים במכונות טקסטיל; חלקים עבור 
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(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; Apparatus and instruments for 
conduction, distribution, conversion, storage, 
regulation or control of electric current; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; Magnetic data carriers;  Cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; electronic apparatus and instruments 
for control and regulating purposes; data processing 
equipment, data transmission apparatus, and data 
input and output apparatus, and data processing 
facilities constructed from the aforesaid goods, 
machine-readable data carriers containing programs, 
and peripheral devices, namely data input, data 
output and data transmission apparatus, in particular 
for the automatic selection of production parameters 
for textile machines and/or for data transmission/data 
matching between textile machines; electric and 
electronic process control, process regulating, 
process managing, measuring, control, regulating 
and data processing apparatus, for process 
monitoring, process control and process regulation, 
in particular for the processing and manufacture of 
threads, fibres, yarns, filament tow, nonwovens; 
Parts for the aforesaid goods (included in class 
9);Electric and electronic measuring, control, 
regulating, process control, process regulating and 
data processing equipment, sensors and monitoring 
apparatus, in particular for thread monitoring in textile 
machines; Parts for the aforesaid goods (included in 
class 9);Visualisation and electronic control and 
operating apparatus; quality monitoring and quality 
control apparatus, in particular for processing and 
manufacturing threads, fibres, yarns, filament tow, 
nonwovens; Parts for the aforesaid goods (included 
in class 9);Process control, process regulating and 
process management programs; visualisation and 
operating programs for system control; 
microprocessors and computer programs for process 
monitoring, process control and process regulating, 
in particular for the processing and manufacture of 
threads, fibres, yarns, filament tow; control programs 
for controlling and/or visualising processes; Thread 
monitoring and testing apparatus being parts for 
spinning machines and twisting machines; Parts for 
the aforesaid goods; all included in class 9.

המוצרים הנ"ל (הכלולים בסוג 9); מערכות תפעול ובקרה 
אלקטרונית וויזואלית; מערכות בקרת איכות, בייחוד עבור עיבוד 
וייצור חוטים, סיבים, חוטים דקיקים, בלתי ארוגים; חלקים עבור 
המוצרים הנ"ל (הכלולים בסוג 9); תוכנות בקרת תהליך, ויסות 

תהליך וניהול תהליך; תוכנות תפעול וויזואליזציה לבקרת 
מערכת; מיקרופרוססורים ותוכנות מחשב לבקרת תהליכים 
וויסות תהליכים, בייחוד לצורך עיבוד וייצור חוטים, סיבים, 
חוטים דקיקים; תוכנות בקרה לצורך תהליכי בקרה ו/או 

ויזואליזציה; מערכות לבקרת ובדיקת חוטים שהן חלקים עבור 
מכונות אריגה ומכונות מפתלות; חלקים עבור המוצרים הנ"ל; 
הכלולים כולם בסוג 9.                                                       
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for drying, freeze-drying, melting, 
degasifying, evaporating or vaporising materials in a 
vacuum; parts for melt-spinning machines and for 
spin-texturing machines for manufacturing crimped 
threads and fibres, included in class 11, in particular 
raw material dryers, blow cooling shafts, air ducts, 
diphyl heaters and air-conditioning installations with 
compressors; parts for staple fibre machines for 
manufacturing staple fibres, included in class 11, 
namely cooling rollers, wetting apparatus being 
machine parts, steam generators for surface 
treatment; melt filtering units being machine parts for 
molten polymers; heating elements being parts of 
machines for textile processing; thread heaters being 
machine pars for draw-texturing machines, false twist 
texturing machines and air texturing machines for the 
processing, treatment and manufacture of textured 
threads; raw material dryers and heating ovens being 
parts for slit film yarn machines for manufacturing 
yarns cut from slit films; all included in class 11.

מערכות לייבוש, ייבוש בהקפאה, היתוך, אי הפיכה לגז ואיוד 
חומרים בואקום; חלקים עבור מכונות טווית-נתך ומכונות אריגה 
בסיבוב לייצור חוטים וסיבים מסולסלים, הכלולים בסוג 11, 

בייחוד מייבשי חומר גלם, גלים לקירור באמצעות אוויר, תעלות 
אוורור, מחממי diphyl, והתקני מיזוג-אוויר עם קומפרסורים; 
חלקים למכונת הידוק סיבים לייצור סיבים מהודקים, הכלולים 
בסוג 11, דהיינו רולרים לקירור, הרטבה, מתקנים שהם חלקי 
מכונות, גנראטורים על אדים לטיפול משטח; יחידות סינון 
התכה שהן חלקי מכונות עבור פולימרים מותכים; אלמנטים 

לחימום שהם חלקי מכונות עבור עיבוד טקסטיל; מחממי חוטים 
שהם חלקי מכונות עבור מכונות אריגה מושכות, מכונות טוויה 
בסיבוב ומכונות טוויה באוויר לצורך עיבוד, טיפול וייצור חוטים 
ארוגים; מייבשי חומר גלם ותנורי חימום שהם חלקי מכונת 

אריגה מחורצת לייצור חוטים מחורצים; הכלולים כולם בסוג 11. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts therefor; internal combusion engines, 
and motors and engines, for land vehicles; machine 
coupling and transmission components for land 
vehicles, and parts therefor; gear and gearboxes, 
planetary gearboxes, right angle drives, two-speed 
gearboxes, gear heads, and related geared units 
(auxiliary gears) for land vehicles; geared units 
(auxiliary gears) for land vehicles; two-speed 
mechanical drive power transmitting mechanisms in 
the form of geared units, spring-hydraulically applied 
and released static and dynamic brakes, final drives 
and planetary drives for land vehicles; gears, shafts, 
cardan shafts, differentials of all kinds, and parts 
therefor, for land vehicles; steering gear housings, 
hydraulic and mechanical devices for gear changing, 
torque converters, axles, reduction gears, gear and 
engine reducers, synchronising apparatus, all for land 
vehicles; steering gear housings for land vehicles; all 
included in class 12.

כלי-רכב; מערכות לתנועה ביבשה, באוויר או במים וחלקים 
לנ"ל; מנועי בעירה פנימית ומנועים לכלי-רכב יבשתיים; רכיבי 
צימוד ותמסורת לכלי-רכב יבשתיים וחלקי הנ"ל; הילוכים 

ותיבות הילוכים, תיבות הילוכים פלנטריות, הינעים ישרי זווית, 
תיבות הילוכים בשתי מהירויות, ראשי הילוכים ויחידות גיר 
נלוות (עזרים) עבור כלי-רכב יבשתיים; יחידות גיר (עזרים) 
עבור כלי-רכב יבשתיים; מנגנוני העברת כוח הינע מכאניים 

בשתי מהירויות בצורת יחידות גיר, בלמים דינאמיים וסטאטיים 
המופעלים באופן הידראולי, הינע קצה והינע פלנטרי עבור 

כלי-רכב יבשתיים, תיבות הילוכים, גלים, גלי הינע, 
דיפרנציאליים מכל הסוגים וחלקי הנ"ל עבור כלי-רכב יבשתיים; 

בתי מנגנון היגוי, אביזרים מכאניים והידראוליים להחלפת 
הילוכים, ממירי מומנט, סרנים, גירי הפתחה, רדיוסר מנוע וגיר, 
מערכות סינכרוניזציה עבור כלי-רכב יבשתיים, בתי מנגנוני היגוי 
עבור כלי-רכב יבשתיים; הכלולים כולם בסוג 12.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Business organisation consultancy; organisational 
and professional business consultancy, in particular 
with regard to advertising, for businesses 
manufacturing and/or marketing threads, filaments 
and/or textiles; organisational and professional 
business support, namely providing services in the 
fields of business management, business 
administration and advertising, for businesses 
manufacturing and/or marketing threads, filaments 
and/or textiles; arranging contracts, for others, for the 
buying and selling of goods and the providing of 
services (in particular as general contractor); all 
included in class 35.

ייעוץ ארגון עסקי; ייעוץ ארגוני ומקצועי-עסקי, בייחוד בכל 
הקשור בפרסום, עבור בתי עסק המייצרים ו/או המשווקים 

חוטים, חוטים דקיקים ו/או טקסטיל; תמיכה ארגונית 
ועסקית-מקצועית, דהיינו שירותים בתחום ניהול עסקים, 

אדמיניסטרציה עסקית ופרסום לעסקים המייצרים ו/או משווקים 
חוטים, חוטים דקיקים ו/או טקסטיל; הסדרת חוזים, לאחרים, 
לשם קנייה ומכירת סחורות והספקת שירותים (בייחוד כקבלן 
פרטי); הכלולים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 14431/01/2013



Class: 37 סוג: 37

Assembly services within the framework of set-up, 
first installation and maintenance services all in the 
field of fitting out textile factories, of mechanical 
equipment and processing of raw textile materials, 
intermediate products, including yarns, and the use 
of textile end products; installation and assembly 
services within the framework of the commissioning, 
maintenance, servicing and repair of machine 
installations, in particular consisting of melt-spinning, 
staple fibre, spin-texturing, slit film yarn, extraction, 
drawing, delivery, winding, texturing or two-for-one 
machines; all included in class 37.

שירותי הרכבה במסגרת שירותי התקנה, התקנה ראשונית 
ותחזוקה בתחום מפעלי טקסטיל, ציוד מכאני ועיבוד חומרי גלם 
של טקסטיל, מוצרים בשלבי ביניים, ובכלל זה חוטים ושימוש 
במוצרי קצה של טקסטיל, שירותי התקנה והרכבה במסגרת 
תחזוקה, שירות ותיקון התקני מכונות, בייחוד אלו הכוללים 
טווית-נתך, הידוק סיבים, אריגה בסיבוב, אריגה מחורצת, 
חליצה, משיכה, העברה, פיתול, אריגה או מכונות בעלות 

פעולה כפולה; הכלולים כולם בסוג 37.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 40 סוג: 40

Applying finishes to textile, assembly of materials for 
others, fibre treating, laser scribing, metal treating, 
surface treating of metals, semiconductors and 
plastic; all included in class 40.

יצירת גימורים לטקסטיל, הרכבה של חומרים לאחרים, טיפול 
בסיבים, חריתה בלייזר, טיפול במתכת, טיפול של משטחים 

במתכת, מוליכים למחצה ופלסטיק; הנכללים כולם בסוג 40.     
                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, design of computers and 
software; Industrial analysis and research; Creation 
and development of computers and software; 
Technological consultancy; design and research 
related to metal processing and mechanical 
engineering; technical consultancy with regard to 
product, production and manufacturing planning, 
plant planning and plant design; engineering in the 
field of installation planning and installation design, 
and in the field of the manufacture of threads, fibres, 
yarns and filament tow from thermoplastic plastics; 
software programming in the field of process and 
machine control; technical consultancy with regard to 
product, production and manufacturing control; 
engineering in the field of installation and production 
control; software programming in the field of plant 
and production control; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון הקשורים בהם, 
תכנון של מחשבים ותוכנות; ניתוח תעשייתי ומחקר; יצירה 
ופיתוח של מחשבים ותוכנות. ייעוץ טכנולוגי; עיצוב ומחקר 

הקשורים לעיבוד מתכת והנדסת מכונות; ייעוץ טכני בכל נוגע 
למוצרים, לייצור ולתכנון הייצור, תכנון מפעל; הנדסה בתחום 
התקנת תכניות ובתחום ייצור חוטים, סיבים וחוטים דקיקים 

מפלסטיק תרמו-פלסטי; תכנות תוכנה בתחום של עיבוד ובקרת 
מכונות; ייעוץ טכני ביחס למוצרים, ייצור ובקרת ייצור; הנדסה 
בתחום בקרת התקנה ובקרת ייצור; תכנות תוכנה בתחום של 
בקרת מפעל וייצור; הכלולים 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)

European Community Trade Mark, 11/03/2011, No. 
009802381

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/03/2011, מספר 
009802381

Class: 4 סוג: 4

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 14531/01/2013



 Owners

Name: OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon

Address: Churerstrasse 120, Pfaffikon, Switzerland

Identification No.: 64671

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

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 14631/01/2013



Trade Mark No. 240639 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22,, Miramar, 
Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, including: cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers’ articles, including: 
ashtrays, cigar cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל: סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות, 
אביזרי מעשנים, כולל: מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות 

גפרורים, תיבות סיגרים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.       
                                                    

כ' שבט תשע"ג - 14731/01/2013



Trade Mark No. 240645 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088676 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess? IP Holder L.P.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73120

(Delaware, United States 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: 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., 12/01/2011, No. 85216198 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216198

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 14831/01/2013



Trade Mark No. 240646 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088677 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess? IP Holder L.P.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73120

(Delaware, United States 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: 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., 12/01/2011, No. 85216187 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216187

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 14931/01/2013



Trade Mark No. 240655 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations

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

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

Germany, 27/05/2011, No. 30 2011 029 783.5/05 גרמניה, 27/05/2011, מספר 783.5/05 029 2011 30

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 15031/01/2013



Trade Mark No. 240656 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088767 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations.

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

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

Germany, 27/05/2011, No. 30 2011 029 781.9/05 גרמניה, 27/05/2011, מספר 781.9/05 029 2011 30

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 15131/01/2013



Trade Mark No. 240657 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088768 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations.

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

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

Germany, 27/05/2011, No. 30 2011 029 784.3/05 גרמניה, 27/05/2011, מספר 784.3/05 029 2011 30

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 15231/01/2013



Trade Mark No. 240658 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088769 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, hormonal 
preparations.

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

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

Germany, 27/05/2011, No. 30 2011 029 782.7/05 גרמניה, 27/05/2011, מספר 782.7/05 029 2011 30

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 15331/01/2013



Trade Mark No. 240659 מספר סימן

Application Date 19/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely,  hormonal 
preparations.

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

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

Germany, 27/05/2011, No. 30 2011 029 780.0/05 גרמניה, 27/05/2011, מספר 780.0/05 029 2011 30

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 15431/01/2013



Trade Mark No. 240672 מספר סימן

Application Date 28/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088989 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wella GmbH

Address: Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am 
Taunus, Germany

Identification No.: 73502

(Germany GmbH)

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: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, drying and setting the hair; 
hair dryers, hair radiation apparatus.

כ' שבט תשע"ג - 15531/01/2013



Trade Mark No. 240674 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088998 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, 
orange-red, blue, gray, silvered, cream, white. 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, 15/02/2011, No. 1219665 בנלוקס, 15/02/2011, מספר 1219665

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 15631/01/2013



AUTION

Trade Mark No. 240696 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARKRAY, Inc.

Address: Kyoto, Japan

Identification No.: 55153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Blood analyzers for medical purposes and their parts; 
automated biochemical analyzers for medical 
purposes and their parts; diagnostic apparatus for 
urine analysis and their parts; medical apparatus for 
measuring glycated hemoglobin and their parts; 
medical apparatus for determining osmotic pressure 
and their parts; blood gas analyzers for medical 
purposes and their parts; medical apparatus for 
drawing blood samples; blood glucose meters and 
their parts; sensors for monitoring blood glucose level 
as part of blood glucose meters; puncture apparatus 
for blood drawing and their parts; lancets; lancets for 
blood drawing; surgical apparatus and instruments; 
veterinary apparatus and instruments; all included in 
class 10.

מאבחני דם למטרות רפואיות וחלקיהם; מאבחנים ביו-כימיים 
ממוכנים למטרות רפואיות וחלקיהם; מכשירים אבחוניים לניתוח 

שתן וחלקיהם; מכשירים רפואיים למדידת גליקוהמוגלובין 
וחלקיהם; מכשירים רפואיים לקביעת לחץ אוסמוטי וחלקיהם; 
מאבחני גז בדם למטרות רפואיות וחלקיהם; מכשירים רפואיים 
להוצאת דגימות דם; מדדי גלוקוזה בדם וחלקיהם; חיישנים 
לניטור רמות גלוקוזה בדם כחלק של מדדי גלוקוזה בדם; 

מכשירי ניקוב להוצאת דם וחלקיהם; דוקרנים; דוקרנים להוצאת 
דם; מכשירים וכלים כירורגיים; מכשירים וכלים וטרינריים; 

הנכללים כולם בסוג 10.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 15731/01/2013



Trade Mark No. 240711 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FOR HOSPITALITY LTD שם: פור אירוח בע"מ

Address: 24/13 Katsanelson st, Kfar sava, 44405, Israel כתובת : רח' כצנלסון 24/13, כפר סבא, 44405, ישראל

Identification No.: 514621762מספר זיהוי: 514621762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michal tsarfati, ADV 

Address: L"A 8/7, Raanna, Israel

שם: מיכל צרפתי עו"ד 

כתובת : רחוב ל"ה 8/7, רעננה, 43341, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                  

כ' שבט תשע"ג - 15831/01/2013



Trade Mark No. 240712 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eldad Kontente  שם: אלדד קונטנטה

Address: Hadar Am, 42935, Israel כתובת : הדר עם, 42935, ישראל

Identification No.: 032447872מספר זיהוי: 032447872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Judith Assor De-Lange, Adv.

Address: Hanadiv St., P.O.B. 1728, Pardess Hanna, 
37071, Israel

שם: יהודית עשור דה-לנגה, עו"ד

כתובת : דרך הנדיב, ת.ד. 1728, פרדס חנה-כרכור, 37071, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; all included in class 30.

קפה מוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

כ' שבט תשע"ג - 15931/01/2013



PAJUNK

Trade Mark No. 240728 מספר סימן

Application Date 12/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pajunk GmbH Medizintechnologie 

Address: Karl-Hall st 1, Geisingen, 78187, Germany

Identification No.: 73518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glucksman-Lowy

Address: 10 a Elhanan Street, P.O.B. 6202, Haifa, 
31061, Israel

שם: גלוקסמן -לוי

כתובת : רחוב אלחנן 10 א, ת.ד. 6202, חיפה, 31061, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical,medical and dental apparatus and 
instruments; all included in class 10.

התקנים ומכשירים כירורגיים, רפואיים ודנטליים; הנכללים כולם 
בסוג 10.                             

כ' שבט תשע"ג - 16031/01/2013



Trade Mark No. 240737 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: Akko, Israel כתובת : עכו, ישראל

Identification No.: 520038613מספר זיהוי: 520038613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

All goods included in class 2. כל הסחורות הנכללות בסוג 2.         

כ' שבט תשע"ג - 16131/01/2013



Trade Mark No. 240745 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chardan Capital Markets LLC 

Address: 17 State St, Suite 1600, New York, 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 73519

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, investment banking 
services, public and private equity financing, financial 
restructuring, and trading of financial instruments, 
securities, shares, equities, options, and other 
financial products in the U.S. and overseas markets; 
information, advisory, consultancy, and reseach 
services relating to finance and investments; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי השקעה בנקאית, מימון הון 
בעלים פרטי וציבורי, שינוי מבנה פיננסי, וסחר במכשירים 
פיננסיים, ניירות ערך, מניות הון עצמי, אופציות ומוצרים 

פיננסיים אחרים בשווקים בארה"ב ובעולם; מידע, יעוץ, הדרכה, 
ושירותי מחקר בנושא מימון והשקעות; הנכללים כולם בסוג 36. 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 29/03/2011, No. 85279767 ארה"ב, 29/03/2011, מספר 85279767

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 16231/01/2013



CHARDAN

Trade Mark No. 240747 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chardan Capital Markets LLC 

Address: 17 State St, Suite 1600, New York, 10004, 
U.S.A.

Identification No.: 73519

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

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

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, investment banking 
services, public and private equity financing, financial 
restructuring, and trading of financial instruments, 
securities, shares, equities, options, and other 
financial products in the U.S. and overseas markets; 
information, advisory, consultancy, and reseach 
services relating to finance and investments; all 
included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי השקעה בנקאית, מימון הון 
בעלים פרטי וציבורי, שינוי מבנה פיננסי, וסחר במכשירים 
פיננסיים, ניירות ערך, מניות הון עצמי, אופציות ומוצרים 

פיננסיים אחרים בשווקים בארה"ב ובעולם; מידע, יעוץ, הדרכה, 
ושירותי מחקר בנושא מימון והשקעות; הנכללים כולם בסוג 36. 
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 18/03/2011, No. 85271255 ארה"ב, 18/03/2011, מספר 85271255

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 16331/01/2013



Trade Mark No. 240751 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MIGDALITTE LTD שם: מגדלית בע"מ

Address: כתובת : ת.ד. 2277, רעננה, ישראל

Identification No.: 514281625מספר זיהוי: 514281625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Boursi

Address: 15 Karlibach sh, Tel Aviv, 67132, Israel

שם: שמואל בורסי, עו"ד

כתובת : רח' קרליבז 15, תל אביב, 67132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

sorting and packing white and red potatoes; all 
included in class 39.

מיון ואריזת תפוחי אדמה לבנים ואדומים; הנכללים כולם בסוג 
                     .39

כ' שבט תשע"ג - 16431/01/2013



Trade Mark No. 240752 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KISKISE LTD שם: כיסכסא בע"מ

Address: Tamar 2 st, P.O.B. 1799, Pardes Hana, 37100, 
Israel

כתובת : רח' תמר 2, ת.ד. 1799, פרדס חנה-כרכור, 37100, 
ישראל

Identification No.: 513913335מספר זיהוי: 513913335

Name: Michael Bar שם: מיכאל בר 

Address: Tamar 2 st, P.O.B. 1799, Pardes Hana, 37100, 
Israel

כתובת : רח' תמר 2, ת.ד. 1799, פרדס חנה-כרכור, 37100, 
ישראל

Identification No.: 023695349מספר זיהוי: 023695349

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Baby carriers; included in class 18.     .18 מנשאים לתינוקות; הנכללים כולם בסוג

כ' שבט תשע"ג - 16531/01/2013



Trade Mark No. 240757 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIRECT ONE PHARM LTD שם: ישיר אחד פארם בע"מ

Address: 32 King David, Jerusalem, 94101, Israel כתובת : המלך דוד 32, (במלון המלך שלמה), ירושלים, 94101, 
ישראל

Identification No.: 513223032מספר זיהוי: 513223032

Name: Shushan david  שם: שושן דוד

Address: D.N. merom hagalil 224, Safsufa, 13875, Israel כתובת : ד.נ. מרום הגליל 224, ספסופה, 13875, ישראל

Identification No.: 56796097מספר זיהוי: 56796097

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                                                           

כ' שבט תשע"ג - 16631/01/2013



OFEK SOLUTIONS

אופק פיתרונות
Trade Mark No. 240765 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word "ofek" and/or the word 
"pitronot" but in the combination and form appearing 
in the mark.

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב במילה 
אופקו/או במילה פיתרונות אלא בהרכב ובצורה המופיעים 

בסימן.

Ownersבעלים

Name: Eyal Software Solutions Ltd שם: אייל פיתרונות תוכנה בע"מ

Address: 22 Sacharov st, Rishon Lezion, 75707, Israel כתובת : רח' סחרוב 22, ראשון לציון, 75707, ישראל

Identification No.: 511358145מספר זיהוי: 511358145

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Witmman Dany Adv.

Address: 11 Moshe Levi St., Rishon Le Zion, 75658, 
Israel

שם: דני ויטמן, עו"ד

כתובת : רחוב משה לוי 11, ראשון לציון, 75658, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; all included in class 9. תוכנה למחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.                 

Class: 42 סוג: 42

Design & development of computer software; all 
included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.         
                              

כ' שבט תשע"ג - 16731/01/2013



VIPGATEWAY

Trade Mark No. 240775 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: myipgateway GmbH

Address: Bahnhofstrasse 23, Postfach 4831, CH-6304 
Zug, Switzerland

Identification No.: 74763

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing a website featuring information and 
rendering services in the field of Intellectual Property; 
information and professional services in the field of 
intellectual property; all included in class 45.

אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע ונותן שירותים בתחום 
הקניין הרוחני; שירותי מידע ושירותים מקצועיים בתחום הקניין 
הרוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                                          
                                                                                    

                                                

כ' שבט תשע"ג - 16831/01/2013



Trade Mark No. 240784 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eliea Alon-Hacohen שם: אליה אלון-הכהן 

Address: Eli Cohen 1/8, Tel Aviv, Israel כתובת : אלי כהן 1/8, תל אביב, ישראל

Identification No.: 022576094מספר זיהוי: 022576094

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IRIT HACOHEN, ADV

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

שם: עו"ד עירית הכהן

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Online internet platform with set of tools to enable 
crowed funding for original projects; all included in 
class 36. 

שירותי גיוס הון מהציבור עבור פרויקטים מקוריים באמצעות 
פלטפורמה האינטרנטית; הנכללים כולם בסוג 36.

                                           

כ' שבט תשע"ג - 16931/01/2013



Trade Mark No. 240837 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922115 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: Glaxo Group Limited

Address: : Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

Identification No.: 73398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and medicinal preparations and 
substances; vaccines.

כ' שבט תשע"ג - 17031/01/2013



Trade Mark No. 240838 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0924295 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: Glaxo Group Limited

Address: : Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom

Identification No.: 73398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and medicinal preparations and 
substances; vaccines.

כ' שבט תשע"ג - 17131/01/2013



DLNA

Trade Mark No. 240853 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer peripheral equipment; 
computers; notebook personal computers; personal 
computers (PCs); laptop computers; tablet 
computers; mobile media tablets; computer storage 
devices, namely, high-speed storage subsystems for 
storage and backup of electronic data either locally or 
via a telecommunications network; televisions; 
stereos; home theater systems, namely, home 
theater receivers and audio amplifiers; audio 
speakers, amplifiers and display for home theater 
adapted for CD/DVD/VCR/MP3/ optical and 
magneto-optical disc players and prerecorded 
computer data media; computer monitors; wireless 
monitors; TV monitors; video monitors; computer 
game consoles for use with an external display 
screen or monitor; video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; video game 
machines for use with televisions; audio/video 
receivers; video displays; remote speakers for music; 
digital cameras; camcorders; personal digital 
assistants (PDAs); printers; computer printers; 
photograph printers; cell phones; mobile phones; 
portable music players; mobile phones and mobile 
media tablets designed for reviewing multimedia 
content; CD/DVD/VCR/MP3/optical and magneto-
optical disc players and recorders; digital networking 
equipment, namely, server, router, gateway, cable or 
wireless network, software, communications device 
interfaces; digital photo frames; set-top boxes; 
appliances with integrated digital networking 
capabilities for storing and sharing digital content on 
a home computer network; computer software for 
sharing, retrieving, viewing and controlling pictures, 
movies, digital media and music files between mobile 
devices and home entertainment devices; radios 
incorporating clocks; video disk players; modems; 
facsimile machines; scanners; satellite television 
systems, satellite radio; digital video recorders; audio 
tape recorders; audio-video receivers; cable TV 
converters; digital entertainment systems for 
watching, storing, and sharing digital content on a 
home computer network; video projectors; 
multimedia projectors; all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשבים; מחשבים; מחשבי 
מחברת אישיים; מחשבים אישיים (PCs); מחשבים ניידים, 
מחשבי לוח (טאבלט); לוחות מדיה ניידים; התקני אחסון 

למחשבים, דהיינו, תת-מערכות אחסון במהירות גבוהה לאחסון 
וגיבוי של נתונים אלקטרוניים הן באופן מקומי או באמצעות 
רשת תקשורת; טלוויזיות; מערכות סטריאו; מערכות קולנוע 
ביתי, דהיינו, מקלטים ומגברי שמע למערכת קולנוע ביתי; 

רמקולי שמע; מגברים ומצגים למערכת קולנוע ביתי המותאמים 
ל- /CD/DVD/VCR/MP3 נגני דיסק אופטיים ומגנטו-אופטיים 
ומדית נתוני מחשב מוקלטים מראש; צגי מחשב; צגי מחשב 

אלחוטיים; מסכי טלויזיה, מסכי וידאו, קונסולות משחקי מחשב 
לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; קונסולות משחק וידאו 
לשימוש עם מסך או צג תצוגה חיצוני; מכונות משחקי וידאו 
לשימוש עם טלוויזיות; מקלטי שמע / וידאו; מצגי וידאו; 
רמקולים נשלטים מרחוק למוסיקה; מצלמות דיגיטליות; 
מצלמות וידאו מקליטות שמע; עזרים דיגיטליים אישיים 
(PDAs), מדפסות; מדפסות למחשב; מדפסות לתמונות; 
טלפונים סלולריים; טלפונים ניידים; נגני מוסיקה ניידים; 

טלפונים ניידים ולוחות מדיה ניידים המיועדים לצפיה בתוכן 
מולטימדיה; נגנים ומקליטי דיסק אופטיים ומגנטו-אופטיים עבור 
CD/DVD/VCR/MP3; ציוד רישות דיגיטלי, דהיינו, שרת נתב, 

שער, רשת בכבלים או אלחוטית, תוכנה, ממשקי מתקן 
תקשורת; מסגרות תמונה דיגיטליות; ממירים; מכשירי חשמל 
משולבי יכולות רשת דיגיטלית לאחסון ושיתוף של תוכן דיגיטלי 
ברשת המחשב הביתי; תוכנת מחשב לשיתוף, אחזור, צפייה 
ושליטה בתמונות, סרטים, מדיה דיגיטלית וקבצי מוסיקה בין 
מכשירים ניידים והתקני בידור ביתי; מכשירי רדיו-שעון; נגני 
וידאו דיסק; מודמים; מכונות פקסימיליה; סורקים; מערכות 
טלוויזיה בלוויין, רדיו לווייני, מקליטי וידאו דיגיטליים; מכשירי 
הקלטת שמע; מקלטי וידאו-שמע; ממירי טלוויזיה בכבלים; 
מערכות בידור דיגיטליות לצפייה, אחסון ושיתוף בתכנים 
דיגיטליים ברשת מחשב ביתית; מקרנים וידאו; מקרני 

מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

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

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

U.S.A., 04/09/2011, No. 85/415,999 ארה"ב, 04/09/2011, מספר 85/415,999

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 17231/01/2013



 Owners

Name: Digital Living Network Alliance

Address: 4000 Kruse Way Place, Bldg 2, Suite 250, Lake 
Oswego, Oregon 97035, U.S.A.

Identification No.: 58218

(Oregon non-profit 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

כ' שבט תשע"ג - 17331/01/2013



DENZA

Trade Mark No. 240855 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.                                                   

כ' שבט תשע"ג - 17431/01/2013



PISGA

פיסגה
Trade Mark No. 240864 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Dishwashing liquid, toilet cleanser. fabric softener, 
laundry detergent, window cleaner, scrub pads, floor 
wash, fat remover; soap disinfectants, bleaching 
substances and other detergents included in class 3.

נוזל כלים, סבון אסלה, מרכך כביסה, אבקת כביסה, חומר 
לניקוי חלונות, כריות קרצוף, חומר לשטיפת רצפות, מסיר 
שומנים; סבוני חיטוי, חומרי הלבנה, וחומרי ניקוי אחרים 

הנכללים בסוג 3.                                                             
              

כ' שבט תשע"ג - 17531/01/2013



Trade Mark No. 240904 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance services; financial services; private 
banking services; management, consulting and 
advisory services for monetary affairs; financial 
management, financial valuation services; 
administration services; financing and procurement of 
financing; financial loan advisory services; loan 
procurement services; mortgage, banking, 
investment management, trustee and financial 
advisory service; deposit taking, saving, investment, 
mortgage and real estate agency service; financial 
administration service; financing services for securing 
of funds; pension fund administration; financing 
services for the securing of funds for others and for 
the financing and arranging of loans; services for the 
financing of home loans; valuation of chattels; 
nominee services; stock broking services; tax 
services; pension fund services; public and private 
equity financing; funds transfer services; brokerage 
agencies for insurance and credit; management of 
wealth; issuing of traveller cheques; credit card, 
charge card, cash card, cheque guarantee card, 
purchase, payment and debit card services; financial 
planning and investment advisory services; provision 
of finance, money exchange and money transmission 
services; real estate appraisals, brokerage, leasing, 
management and valuations; real estate selection 
and acquisition; rent collection; renting and leasing of 
premises; credit card services; credit, discount and 
loyalty card services; issuance of tokens of value for 
use in loyalty schemes; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforementioned 
services; all services included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותים פיננסיים; שירותי בנקאות פרטיים; 
ניהול, ייעוץ ושירותי ייעוץ לעניינים כספיים; ניהול פיננסיים, 

שירותי הערכה פיננסיים ואדמיניסטרציה; מימון ורכש של מימון; 
שירותי ייעוץ הלוואות פיננסיות; שירותי הלוואות רכש; 
משכנתא, בנקאות, ניהול השקעות, שירותי ייעוץ פיננסי 

ונאמנות; הפקדות, חסכון, השקעה, משכנתא ושירותי סוכני 
נדל"ן; שירותי ניהול פיננסי; שירות פיננסי להבטחת כספים; 
ניהול קרן פנסיה; שירותי מימון לשם הבטחת כספים בשביל 

אחרים ולשם הסדר מימון של הלוואות; שירותי מימון להלוואות 
לבתים;הערכת מטלטלין; שירותי מועמדים; שירותי מניות; 
שירותי מיסים; ניהול קרן פנסיה; מימון הון ציבורי ופרטי; 

שירותי העברת קרנות; סוכנויות תיווך לשם ביטוח ואשראי; 
ניהול רווחה; הנפקת המחאות נוסעים; כרטיס אשראי, כרטיסי 
חיוב, כרטיס מזומן, כרטיסים לבדיקת ערבות, רכישה, שירותי 
כרטיסים לתשלומים וחיוב; שירותי תכנון כלכלי ושירותי ייעוץ 
השקעות; הספקת פיננסיים, שירותי המרת כספים ושירותי 
העברת כספים; הערכות נדל"ן, עמילות, השכרה, הערכה 
וניהול; רכישה ובחירת נדל"ן; איסוף כספי שכירות; שכירות 

והשכרת שטח; שירותי כרטיס אשראי; אשראי; שירותי הנחות 
וכרטיסי נאמנות; הנפקת אסימונים בעלי ערך לשימוש תוכניות 

נאמנות; מידע, שירותי ייעוץ הקשורים לשירותים הנ"ל; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ' שבט תשע"ג - 17631/01/2013



 Owners

Name: Barclays Bank Plc

Address: 29th Floor, 1 Churchill Place, London E14 5HP, 
United Kingdom

Identification No.: 72427

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ' שבט תשע"ג - 17731/01/2013



Trade Mark No. 240908 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Haim Kliot Ltd שם: חיים קליאוט בע"מ

Address: Hanadiv Road, P.O.B. 1278, Pardes Hana, 
37000, Israel

כתובת : דרך הנדיב, ת.ד. 1278, פרדס חנה, 37000, ישראל

Identification No.: 510454366מספר זיהוי: 510454366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Judith Assor De-Lange, Adv.

Address: Hanadiv St., P.O.B. 1728, Pardess Hanna, 
37071, Israel

שם: יהודית עשור דה-לנגה, עו"ד

כתובת : דרך הנדיב, ת.ד. 1728, פרדס חנה-כרכור, 37071, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services providing food and drind; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                

כ' שבט תשע"ג - 17831/01/2013



Trade Mark No. 240927 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

 בעלים

שם: לנופש תיירות ונסיעות בארץ ובחו"ל

כתובת : רחי לוין אפשטיין 9, רחובות, 76460, ישראל

מספר זיהוי: 056101058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Been-Noon, Nachman, Adv.

Address: 24 Tschernichovsky Street, Kfar Saba, 44271, 
Israel

שם: בן-נון, נחמן, עו"ד

כתובת : רחוב טשרנחובסקי 24, כפר סבא, 44271, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transporting, organizing tours, selling airlines tickets; 
all included in class 39.

הובלה, ארגון נסיעות וטיולים, מכירת כרטיסי טיסה; הנכללים 
כולם בסוג 39.                             

כ' שבט תשע"ג - 17931/01/2013



BIOBOND. IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF PAPER

Trade Mark No. 240932 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HERCULES INCORPORATED

Address: Hercules Plaza, 1313 North Market Street, 
Wilmington, Delaware, 19894-0001, U.S.A.

Identification No.: 199

(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: 35 סוג: 35

Marketing services for chemicals for use in the paper 
manufacturing industry; marketing services to convey 
the benefits of a multi-chemical approach for 
improving performance and paper quality in the 
paper manufacturing industry; marketing services to 
convey the benefits of a multi-chemical approach for 
recovering starch during the paper manufacturing 
process; all included in class 35.

שירותי שיווק עבור כימיקלים לשימוש בתעשיית ייצור נייר; 
שירותי שיווק להעברת היתרונות של גישה רב-כימיקלית 

לשיפור ביצוע ואיכות נייר בתעשיית ייצור נייר; שירותי שיווק 
להעברת היתרונות של גישה רב-כימיקלית למיצוי עמילן במשך 
תהליך ייצור נייר; הנכללים כולם בסוג 35.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

כ' שבט תשע"ג - 18031/01/2013



FRESH AIR NO FROST

Trade Mark No. 240934 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ' שבט תשע"ג - 18131/01/2013



Class: 11 סוג: 11

Air cleaners; Air washers: Air Ionizers; Electric 
Refrigerators; Refrigerators for kimchi; Electric 
lightwave ovens for cooking, grilling and 
microwaving; Temperature controlled electric wine 
cellars for household use; Electric cooking ovens; 
Electric freezers; Electric laundry dryers; Gas ranges; 
Microwave ovens; Gas Cooktop; Electric ranges for 
household use; Air purifiers; Air conditioners; Hot air 
apparatus, namely, hot-air space heating apparatus; 
Humidifiers; Electric Dehumidifier for household use; 
Gas grills; Dish disinfectant apparatus for household 
purposes; Water purifiers for household purposes; 
Electric water purifiers for household use; Water 
ionizers; Water ionization apparatus for household 
purposes; Water purifiers for household purposes 
[non-electric]; Water purifying apparatus; Electric 
footwarmers; Water purification installations; 
Apparatus for purifying water; Precision filters for 
water treating; Desalination plants; Membrane 
apparatus for purifying water; Membrane filters for 
water purifiers for household purposes [non-electric]; 
Membrane filters for electric water purifiers for 
household use; Membrane filters for water purifiers 
for industry; Membrane filters for water purifying 
apparatus; Water purifying apparatus used 
Membrane filters; Water purifying machines used 
Membrane filters; Membrane for water treating; 
Membrane filter apparatus for water treating; 
Purification installations for sewage; Purification 
installations for wastewater reclamation and reusing 
system; Wastewater purifying and treatment 
apparatus; Filters for wastewater; Water purifiers for 
industry; Filters for water purification installation; 
Membrane for water purifying apparatus; Solar 
collectors [heating]; Solar water heaters; Street 
lamps; Safety lamps for underground use; Germicidal 
lamps for purifying air; Neon lamps; Lanterns; 
Dynamo lamps; Fittings for discharge lamps; 
Incandescent lamps; Incandescent lamp fittings; 
Ultraviolet ray lamps not for medical purposes; 
Germicidal lamps; Chandeliers; Water surface lamps; 
Mercury lamps; Aquarium lights; Spotlights; Arc 
lamps; Safety lamps; Diving lights; Decoration lamps; 
Infrared lamps; Torches for lighting; Fish gathering 
lamp; Ceiling lights; Fairy lights for festive decoration; 
Electric lights for Christmas trees; Standard lamps; 
Searchlights; Artificial solar lamp; Floodlights; 
Fluorescent lamps; Flashlights [torches]; Lights for 
motorcycles; Automobile lights; Reflectors for 
automobiles; Lamps for directional signals of 
automobiles; Electric bulbs for directional signals of 
automobiles; Anti-dazzle devices for automobiles 
[lamp-fittings]; Parts of lighting apparatus; Defrosters 
for automobiles; Air conditioners for automobiles; 
Headlights for automobiles; Ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus for 
automobiles; Heaters for automobiles; Branching 
pipes for air cooling apparatus; Branching pipes for 
air conditioners; Flexible hose for air cooling 
apparatus; Flexible hose for air conditioners; all 
included in Class 11.

מטהרי אוויר, מנקי אוויר, מינני אוויר, מקררים אלקטרוניים, 
מקררים עבור קימצ'י, תנורי גלקל אלקטרוניים עבור בישול, 
צליה, ובישול במיקרוגל, מרתפי יין עם טמפרטורה-נשלט 

אלקטרוניים לשימוש של משק הבית, תנורי בישול אלקטרוניים, 
מקפאים אלקטרוניים, מייבשי כביסה אלקטרוניים, כיריים גז, 

תנורי מיקרוגל, כיריים גז, כיריים אלקטרוניים לשימוש של משק 
הבית, מטהרי אוויר, מזגנים, מתקן אוויר חם, כלומר, מתקן 
חימום שטח אוויר-חם, מכשיר אדים, מסיר אדים אלקטרוני 

לשימוש של משק הבית, כיריים גז, מתקן לחיטוי כלים למטרות 
של משק הבית, מטהרי מים למטרות של משק הבית, מטהרי 
מים אלקטרוניים למטרות של משק הבית, מינני מים, מתקני ינון 
מים למטרות של משק הבית, מטהרי מים למטרות של משק 
הבית [לא-אלקטרוניים], מתקן מטהר מים, מחממי כף הרגל 
אלקטרוניים, התקנות לטיהור מים, התקן לטיהור מים, מסנני 
דיוק לטיפול במים, מפעל התפלת מים, מתקן ממברנה לטיהור 
מים, מסנני ממברנה למטהרי מים למטרות של משק הבית 
[לא-אלקטרוניים], מסנני ממברנה למטהרי מים אלקטרוניים 

לשימוש של משק הבית, מסנני ממברנה למטהרי מים 
לתעשייה, מסנני ממברנה למתקן מטהר מים, מתקן מטהר מים 
מסנני ממברנה משומשים, מכונות לטיהור מים מסנני ממברנה 
משומשים, ממברנה לטיפול במים, מתקן מסנן ממברנה לטיפול 
במים, התקנות טיהור עבור ביוב, התקנות טיהור עבור טיהור 

מי-ביוב ומערכת לשימוש חוזר,
טיהור מי-ביוב ומתקן לטיפול, מסננים למי-ביוב, מסננים 

להתקנות עבור טיהור מים, ממברנה עבור התקן לטיהור מים, 
אספן סולר [חימום], תנורי מים סולריים, מנורות הרחוב, מנורות 

ביטחון לשימוש תת-קרקעי, מנורות קוטל חיידקים לטיהור 
אוויר, מנורות נאון, פנס, מנורות דינמו, אביזרים עבור מנורות 
פריקה, מנורות זוהרות, אביזרים עבור מנורות זוהרות, מנורות 

קרן אולטרה סגור שלא למטרות רפואיות, מנורות קוטל 
חיידקים, נברשות, מנורות שטחי-מים, מנורות כספית, נורות 
אקוריום, זרקור, מנורות קשת, מנורות ביטחון, מנורות צלילה, 
מנורות קישוט, מנורות אינפרד, אבוקות להדלקה, מנורה 
לאיסוף דגים, מנורות תקרה, אורות קטנים לקישוט, מנורות 
אלקטרוניות לעצי חג המולד, מנורות סטנדרטיות, זרקור, 

מנורת סולר מלאכותית, זרקור, מנורות פלואורסצנטית, פנסים 
[אבוקות], נורות עבור אופנועים, נורות לכלי-רכב, מחזירור 

לכלי-רכב, מנורות עבור אותות כיווני לכלי-רכב, נורות חשמליות 
עבור אותות כיווני לכלי-רכב, התקני אנטי-סנוור לכלי רכב 

[אביזרי-מנורה], חלקים של מתקן תאורה, דפי-אוסטרים עבור 
כלי רכב, מזגנים עבור כלי רכב, פנסים קדמיים עבור כלי רכב, 
התקנות אוורור [מיזוג] והתקן עבור כלי רכב, תנורים לכלי רכב, 
צינורי סיעוף עבור התקן קירור אוויר, צינורי סיעוף עבור מזגנים, 
צינור גמיש עבור התקן לקירור אוויר, צינור גמיש עבור מזגנים, 

הכל כלול בסוג 11.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

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

כ' שבט תשע"ג - 18231/01/2013



 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

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

Identification No.: 801460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2011, No. 40-2011-
0051470

דרום קוריאה, 21/09/2011, מספר 40-2011-0051470

Class: 11 סוג: 11

כ' שבט תשע"ג - 18331/01/2013



FRESH & EVEN COOLING

Trade Mark No. 240935 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ' שבט תשע"ג - 18431/01/2013



Class: 11 סוג: 11

Air cleaners; Air washers: Air Ionizers; Electric 
Refrigerators; Refrigerators for kimchi; Electric 
lightwave ovens for cooking, grilling and 
microwaving; Temperature controlled electric wine 
cellars for household use; Electric cooking ovens; 
Electric freezers; Electric laundry dryers; Gas ranges; 
Microwave ovens; Gas Cooktop; Electric ranges for 
household use; Air purifiers; Air conditioners; Hot air 
apparatus, namely, hot-air space heating apparatus; 
Humidifiers; Electric Dehumidifier for household use; 
Gas grills; Dish disinfectant apparatus for household 
purposes; Water purifiers for household purposes; 
Electric water purifiers for household use; Water 
ionizers; Water ionization apparatus for household 
purposes; Water purifiers for household purposes 
[non-electric]; Water purifying apparatus; Electric 
footwarmers; Water purification installations; 
Apparatus for purifying water; Precision filters for 
water treating; Desalination plants; Membrane 
apparatus for purifying water; Membrane filters for 
water purifiers for household purposes [non-electric]; 
Membrane filters for electric water purifiers for 
household use; Membrane filters for water purifiers 
for industry; Membrane filters for water purifying 
apparatus; Water purifying apparatus used 
Membrane filters; Water purifying machines used 
Membrane filters; Membrane for water treating; 
Membrane filter apparatus for water treating; 
Purification installations for sewage; Purification 
installations for wastewater reclamation and reusing 
system; Wastewater purifying and treatment 
apparatus; Filters for wastewater; Water purifiers for 
industry; Filters for water purification installation; 
Membrane for water purifying apparatus; Solar 
collectors [heating]; Solar water heaters; Street 
lamps; Safety lamps for underground use; Germicidal 
lamps for purifying air; Neon lamps; Lanterns; 
Dynamo lamps; Fittings for discharge lamps; 
Incandescent lamps; Incandescent lamp fittings; 
Ultraviolet ray lamps not for medical purposes; 
Germicidal lamps; Chandeliers; Water surface lamps; 
Mercury lamps; Aquarium lights; Spotlights; Arc 
lamps; Safety lamps; Diving lights; Decoration lamps; 
Infrared lamps; Torches for lighting; Fish gathering 
lamp; Ceiling lights; Fairy lights for festive decoration; 
Electric lights for Christmas trees; Standard lamps; 
Searchlights; Artificial solar lamp; Floodlights; 
Fluorescent lamps; Flashlights [torches]; Lights for 
motorcycles; Automobile lights; Reflectors for 
automobiles; Lamps for directional signals of 
automobiles; Electric bulbs for directional signals of 
automobiles; Anti-dazzle devices for automobiles 
[lamp-fittings]; Parts of lighting apparatus; Defrosters 
for automobiles; Air conditioners for automobiles; 
Headlights for automobiles; Ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus for 
automobiles; Heaters for automobiles; Branching 
pipes for air cooling apparatus; Branching pipes for 
air conditioners; Flexible hose for air cooling 
apparatus; Flexible hose for air conditioners; all 
included in Class 11.

מטהרי אוויר, מנקי אוויר, מינני אוויר, מקררים אלקטרוניים, 
מקררים עבור קימצ'י, תנורי גלקל אלקטרוניים עבור בישול, 
צליה, ובישול במיקרוגל, מרתפי יין עם טמפרטורה-נשלט 

אלקטרוניים לשימוש של משק הבית, תנורי בישול אלקטרוניים, 
מקפאים אלקטרוניים, מייבשי כביסה אלקטרוניים, כיריים גז, 

תנורי מיקרוגל, כיריים גז, כיריים אלקטרוניים לשימוש של משק 
הבית, מטהרי אוויר, מזגנים, מתקן אוויר חם, כלומר, מתקן 
חימום שטח אוויר-חם, מכשיר אדים, מסיר אדים אלקטרוני 

לשימוש של משק הבית, כיריים גז, מתקן לחיטוי כלים למטרות 
של משק הבית, מטהרי מים למטרות של משק הבית, מטהרי 
מים אלקטרוניים למטרות של משק הבית, מינני מים, מתקני ינון 
מים למטרות של משק הבית, מטהרי מים למטרות של משק 
הבית [לא-אלקטרוניים], מתקן מטהר מים, מחממי כף הרגל 
אלקטרוניים, התקנות לטיהור מים, התקן לטיהור מים, מסנני 
דיוק לטיפול במים, מפעל התפלת מים, מתקן ממברנה לטיהור 
מים, מסנני ממברנה למטהרי מים למטרות של משק הבית 
[לא-אלקטרוניים], מסנני ממברנה למטהרי מים אלקטרוניים 

לשימוש של משק הבית, מסנני ממברנה למטהרי מים 
לתעשייה, מסנני ממברנה למתקן מטהר מים, מתקן מטהר מים 
מסנני ממברנה משומשים, מכונות לטיהור מים מסנני ממברנה 
משומשים, ממברנה לטיפול במים, מתקן מסנן ממברנה לטיפול 
במים, התקנות טיהור עבור ביוב, התקנות טיהור עבור טיהור 

מי-ביוב ומערכת לשימוש חוזר,
טיהור מי-ביוב ומתקן לטיפול, מסננים למי-ביוב, מסננים 

להתקנות עבור טיהור מים, ממברנה עבור התקן לטיהור מים, 
אספן סולר [חימום], תנורי מים סולריים, מנורות הרחוב, מנורות 

ביטחון לשימוש תת-קרקעי, מנורות קוטל חיידקים לטיהור 
אוויר, מנורות נאון, פנס, מנורות דינמו, אביזרים עבור מנורות 
פריקה, מנורות זוהרות, אביזרים עבור מנורות זוהרות, מנורות 

קרן אולטרה סגור שלא למטרות רפואיות, מנורות קוטל 
חיידקים, נברשות, מנורות שטחי-מים, מנורות כספית, נורות 
אקוריום, זרקור, מנורות קשת, מנורות ביטחון, מנורות צלילה, 
מנורות קישוט, מנורות אינפרד, אבוקות להדלקה, מנורה 
לאיסוף דגים, מנורות תקרה, אורות קטנים לקישוט, מנורות 
אלקטרוניות לעצי חג המולד, מנורות סטנדרטיות, זרקור, 

מנורת סולר מלאכותית, זרקור, מנורות פלואורסצנטית, פנסים 
[אבוקות], נורות עבור אופנועים, נורות לכלי-רכב, מחזירור 

לכלי-רכב, מנורות עבור אותות כיווני לכלי-רכב, נורות חשמליות 
עבור אותות כיווני לכלי-רכב, התקני אנטי-סנוור לכלי רכב 

[אביזרי-מנורה], חלקים של מתקן תאורה, דפי-אוסטרים עבור 
כלי רכב, מזגנים עבור כלי רכב, פנסים קדמיים עבור כלי רכב, 
התקנות אוורור [מיזוג] והתקן עבור כלי רכב, תנורים לכלי רכב, 
צינורי סיעוף עבור התקן קירור אוויר, צינורי סיעוף עבור מזגנים, 
צינור גמיש עבור התקן לקירור אוויר, צינור גמיש עבור מזגנים, 

הכל כלול בסוג 11.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ' שבט תשע"ג - 18531/01/2013



 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

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

Identification No.: 801460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2011, No. 40-2011-
0051469

דרום קוריאה, 21/09/2011, מספר 40-2011-0051469

Class: 11 סוג: 11

כ' שבט תשע"ג - 18631/01/2013



Trade Mark No. 240958 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Teves AG & Co oHG

Address: Gerickestrasse 7, 60488 Frankfurt, Germany

Identification No.: 73593

(Germany AG & Co oHG)

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

Vehicles and parts thereof, included in this class.

כ' שבט תשע"ג - 18731/01/2013



Trade Mark No. 241000 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090574 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for biological, chemical, 
biochemical, DNA, RNA, protein, polynudeic acid and 
molecular analysis; apparatus and instruments for 
use in DNA, RNA, protein and polynudeic acid 
sequencing; apparatus for the analysis of polynudeic 
acid sequences; apparatus and instruments for the 
analysis of nucleic and polynudeic acids; apparatus 
and instruments for the analysis of proteins; 
apparatus and instruments for analysis of genetic 
information, genomic information and proteomic 
information; apparatus and instruments for use in 
laboratory analysis; diagnostic and testing apparatus, 
not for medical purposes; monitoring apparatus and 
instruments; computer programs, computer hardware 
and data processing apparatus, all of the analysis 
and recordal of scientific data; instruments and 
apparatus for the display of information obtained from 
scientific equipment; silicon chips; DNA chips; 
microarray chips; analyte detector chips; biosensor 
chips; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 10 סוג: 10

Medical and veterinary apparatus for biological, 
chemical, biochemical, DNA, RNA, protein and 
molecular analysis; blood testing apparatus; 
diagnostic apparatus for medical or veterinary 
purposes; testing apparatus for medical or veterinary 
purposes; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research for chemical, biochemical, 
biological, medical or veterinary purposes; biological, 
chemical, biochemical, DNA, RNA, protein, 
polynudeic acid and molecular analysis services; 
DNA and RNA and polynudeic acid sequences 
services; protein sequencing services; design and 
development of instruments and apparatus for 
biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein 
and molecular analysis; laboratory testing services; 
DNA and polynudeic acid testing services; genome 
sequencing services; information and advice 
regarding all the aforesaid 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)

כ' שבט תשע"ג - 18831/01/2013



 Owners

Name: Oxford Nanopore Technologies Limited

Address: Edmund Cartwright House,,4 Robert Robinson 
Avenue,, Oxford OX4 4GA, United Kingdom

Identification No.: 73079

(United Kingdom a limited liability company organized 
and existing under the laws of the United Kingdom)

United Kingdom, 20/01/2011, No. 2570207 ממלכה מאוחדת, 20/01/2011, מספר 2570207

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 18931/01/2013



Trade Mark No. 241012 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

Identification No.: 73627

(Denmark Public Limited Company (PLC) Denmark)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for treating alcohol 
abuse and alcohol dependency.

כ' שבט תשע"ג - 19031/01/2013



Trade Mark No. 241048 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amit Bader שם: עמית בדר 

Address: 18 HAVAZELET ST, RAMLE, 72516, Israel כתובת : רח' החבצלת 18, רמלה, 72516, ישראל

Identification No.: 029618899מספר זיהוי: 029618899

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arik Ariel, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, P.O.B. 20464, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: אריק אריאל, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, ת.ד. 20464, תל אביב, 
61203, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses and sunglasses; all included in class 9. משקפיים ומשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.                 

כ' שבט תשע"ג - 19131/01/2013



Trade Mark No. 241068 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: 3 סוג: 3

Personal care products in the form of lotions, creams, 
gels, solutions, bath soaps, facial cleansers, hand 
and body skin care preparations; body washes and 
scrubs, foot gels and foot soak preparations; all 
included in class 3.

מוצרי טיפול אישיים בצורה של תרחיצים, קרמים, ג'לים, 
תמיסות, סבוני רחצה, תכשירי ניקוי לפנים, תכשירי טיפול 
וטיפוח עור היד והגוף; תכשירי שטיפה ותכשירי ניקוי לגוף, 

ג'לים לכף הרגל ותכשירי הרווית כף הרגל; הנכללים כולם בסוג 
                 .3

כ' שבט תשע"ג - 19231/01/2013



Trade Mark No. 241069 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: 3 סוג: 3

Skin care products in the form of lotions, creams, 
gels, serums, solutions with and without sun 
protection intended for the face, hand and body and 
whole body; skin exfoliating creams and bath soaps; 
facial cleansers; facial and body washes and scrubs; 
bath and facial soaps in bar and in liquid forms; all 
included in class 3.

מוצרי טיפול העור בצורה של תרחיצים, קרמים, ג'לים, נסיוב, 
תמיסות עם וללא חומרי הגנה מפני השמש המיועדים לפנים, יד 
וגוף וכן לכל הגוף; קרמים לנשירת העור וסבוני רחצה; תכשירי 
ניקוי לפנים; תכשירי שטיפה ותכשירי ניקוי לפנים ולגוף; סבוני 
רחצה ופנים בצורת מוט ונוזל; הנכללים כולם בסוג 3.             
                                                                                    

        

כ' שבט תשע"ג - 19331/01/2013



Trade Mark No. 241071 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: myipgateway GmbH

Address: Bahnhofstrasse 23, Postfach 4831, CH-6304 
Zug, Switzerland

Identification No.: 74763

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing a website featuring information and 
rendering services in the field of Intellectual Property; 
information and professional services in the field of 
intellectual property; all included in class 45.

אספקת אתר אינטרנט המכיל מידע ונותן שירותים בתחום 
הקניין הרוחני; שירותי מידע ושירותים מקצועיים בתחום הקניין 
הרוחני; הנכללים כולם בסוג 45.                                         
                                                                                    

                

כ' שבט תשע"ג - 19431/01/2013



Trade Mark No. 241086 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, bookbinding materials; photographs; 
artists' materials; paintbrushes; instructional and 
teaching mterial (except apparatus); students diary; 
writing materials, notebooks and files; all included in 
class 16.

דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה 
מכחולים; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); יומני 

תלמידים, כלי כתיבה, מחברות קלסרים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                                                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing and head covering; all included in class 25. דברי הלבשה, וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.               

Class: 28 סוג: 28

Games and toys;  all included in class 28. משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.         

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; cultural activities; all 
included in class 41.

חינוך; הענקת אימונים; פעילות תרבות; הנכללים כולם בסוג 
                                               .41

Class: 45 סוג: 45

Advisory and information services in the field of road 
safety, including survey, inspection, supervision, 
collection of data (statistics);  all included in class 45.

שירותי ייעוץ ומידע בתחום זהירות ובטיחות בדרכים, לרבות 
שירותי מחקר, סקר, בדיקות ופיקוח, איסוף מידע 

(סטטיסטיקה); הנכללים כולם בסוג 45.                               
                                    

כ' שבט תשע"ג - 19531/01/2013



Ownersבעלים

Name: Or Yarok Association for Safer Driving in 
Israel 

שם: אור ירוק העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל 

Address: 22 Hanagar st, Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' הנגר 22, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 580333524מספר זיהוי: 580333524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

כ' שבט תשע"ג - 19631/01/2013



Trade Mark No. 241115 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 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); pawn 
brokerage; 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.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 19731/01/2013



 Owners

Name: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Address: Praca Alfredo Egydio De Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, Sao Paulo, 
Brazil

Identification No.: 802232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ' שבט תשע"ג - 19831/01/2013



ITAÚ BBA

Trade Mark No. 241116 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 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); pawn 
brokerage; 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.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 19931/01/2013



 Owners

Name: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Address: Praca Alfredo Egydio De Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, Sao Paulo, 
Brazil

Identification No.: 802232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ' שבט תשע"ג - 20031/01/2013



Trade Mark No. 241117 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 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); pawn 
brokerage; 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.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 20131/01/2013



 Owners

Name: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Address: Praca Alfredo Egydio De Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, Sao Paulo, 
Brazil

Identification No.: 802232

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ' שבט תשע"ג - 20231/01/2013



NUTRAGUARD

Trade Mark No. 241132 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PBM PRODUCTS, LLC 

Address: 204North Main street, Gordonsville, Virginia 
22942, U.S.A.

Identification No.: 71783

(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: 5 סוג: 5

Infant formula, namely, baby food and pediatric 
nutritional drinks, included in class 5.

פורמולה לתינוקות, דהיינו, מזון לתינוקות ומשקאות תזונתיים 
לתינוקות, הנכללים בסוג 5.             

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

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

U.S.A., 14/06/2011, No. 85/346,054 ארה"ב, 14/06/2011, מספר 85/346,054

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 20331/01/2013



GATTEX

Trade Mark No. 241228 מספר סימן

Application Date 09/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NPS Pharmaceuticals, Inc.

Address: 550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, New 
Jersey, 07921, U.S.A.

Identification No.: 802247

(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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות עבור טיפול או מניעת הפרעות של הקיבה 
והמעיים, הנכללים בסוג 5.                                                 

                          

כ' שבט תשע"ג - 20431/01/2013



Trade Mark No. 241237 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reshet Hashnitzelia Ltd. שם: רשת השניצליה בע"מ

Address: 5 Hazayit St., Bnei Dror, Israel כתובת : רח' הזית 5, בני דרור, ישראל

Identification No.: 514333673מספר זיהוי: 514333673

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Limor BN&Co., Law Firm

Address: 8 Hey Beeyar Street, Tel Aviv, 62093, Israel

שם: לימור בן-נון ושות' עו"ד

כתובת : ה' באייר 8, תל אביב, 62093, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Schnitzel; included in class 29. שניצלים; הנכללים כולם בסוג 29.     

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43           
                      

כ' שבט תשע"ג - 20531/01/2013



כ' שבט תשע"ג - 20631/01/2013



ALL IN SMALL

Trade Mark No. 241266 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520035874מספר זיהוי: 520035874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Electronic Warfare components and systems; 
included in Class 09.

רכיבי ומערכות לוחמה אלקטרונית; הנכללים בסוג 09.             
                      

כ' שבט תשע"ג - 20731/01/2013



ELEGANCE

Trade Mark No. 241287 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: E.I. Tobacco Co. Limited

Address: 1 Paper Mews, 330 High Street, Dorking, 
Surrey RH4 2TU, United Kingdom

Identification No.: 802255

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes and tobacco products; all included in class 
34.

סיגריות ומוצרי טבק; הנכללים כולם בסוג 34.                         
          

כ' שבט תשע"ג - 20831/01/2013



MERCURY

Trade Mark No. 241288 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bank of America Corporation

Address: 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, U.S.A.

Identification No.: 45685

(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: 36 סוג: 36

 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; banking services; financial services; 
financial analysis, management and consulting; 
capital investment services; brokerage services; 
transacting and trading of financial instruments; 
providing financial information; financial, securities 
and commodities exchange services; financial 
services in the nature of investment services; credit 
and debit card services; financial research; and 
provision of these services through an online global 
computer network; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; עסקי נדל"ן; שירותי 
בנקאות; שירותים פיננסיים; ניתוח פיננסי, ניהול וייעוץ; שירותי 
השקעת הון; שירותי השקעות הון; שירותי תיווך; ניהול ומסחר 
בכלים פיננסיים; מתן מידע פיננסי; שירותים פיננסיים, שירותי 
המרת ניירות ערך וסחורות; שירותים פיננסיים שהם שירותי 
השקעה; שירותי כרטיסי אשראי וחיוב; מחקר פיננסי; ואספקה 
של שירותים אלה באמצעות רשת מחשב עולמית מקוונת; 

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)

Iceland, 26/04/2011, No. 1196/2011 איסלנד, 26/04/2011, מספר 1196/2011

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 20931/01/2013



Trade Mark No. 241289 מספר סימן

Application Date 16/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 36253

(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: 18 סוג: 18

 All goods included in class 18. כל הסחורות הנכללות בסוג 18.           

Class: 25 סוג: 25

 All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.           

כ' שבט תשע"ג - 21031/01/2013



PLASMATERM H

Trade Mark No. 241295 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biotechnology Institute, S.L.

Address: San Antonio 15 - 5, 01005 Vitoria (Alava), Spain

Identification No.: 800402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Ovens for laboratory experiments; all included in 
class 9.

תנורים לניסויי מעבדה; הנכללים כולם בסוג 9.                       
          

כ' שבט תשע"ג - 21131/01/2013



Trade Mark No. 241346 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091779 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SYNGENTA LIMITED

Address: Syngenta European Regional Centre,,Priestley 
Road,, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Identification No.: 73733

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; pesticides, 
rodenticides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/07/2011, No. 2588470 ממלכה מאוחדת, 20/07/2011, מספר 2588470

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 21231/01/2013



Trade Mark No. 241359 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091937 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer.

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

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

Germany, 09/08/2011, No. 30 2011 040 583.2/05 גרמניה, 09/08/2011, מספר 583.2/05 040 2011 30

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 21331/01/2013



Trade Mark No. 241390 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092387 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73757

(Germany Aktiengesellschaft (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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof.

Class: 35 סוג: 35

Retail services in connection with the distribution of 
vehicles.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services and mobility services, 
namely provision of access to information regarding 
Travel-planning.

Class: 39 סוג: 39

Rental of motor vehicles; planning, booking and 
organization of travels; reservation services for motor 
vehicles, transport and travel.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/02/2011, No. 30 2011 012 718.2/12 גרמניה, 25/02/2011, מספר 718.2/12 012 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

כ' שבט תשע"ג - 21431/01/2013



Trade Mark No. 241489 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0777933 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHRACK SECONET AG

Address: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Austria

Identification No.: 73823

(Austria Joint stock 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

Distributors for electric, pneumatic and hydraulic 
circuits; electric, hydraulic and pneumatic connecting 
apparatus, cases made from metal or plastics for 
electric, hydraulic and pneumatic connecting 
apparatus; overload protection devices; electronic 
apparatus, light signalling installations and 
intercommunication light call installations; two-way 
intercommunication systems; electronic 
intercommunication light call installations for 
hospitals and similar cursing institutions, switching 
facilities, subscriber's stations, private branch 
exchange systems and apparatus for 
intercommunication light call installations, parts 
thereof; appliances providing hearing and voice 
communication for hospital beds, microphones and 
loudspeakers, switches, switch and instrument 
boards and panels for electric and electronic 
installations; electronic measuring, indicating, 
directing, and checking (supervision) appliances and 
instruments, surveillance and control installations, 
parts of the aforementioned goods; PC hardware and 
software, and terminals, especially for 
communications in hospitals, television apparatus, 
radios, data reception and transmission appliances.

כ' שבט תשע"ג - 21531/01/2013



HYDROGUM

Trade Mark No. 241505 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZHERMACK S.p.A.

Address: Via Bovazecchino, 100, BADIA POLESINE 
(RO), 45021, Italy

Identification No.: 68614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental equipment, namely, chemicals for dental 
impressions; laboratory silicones and alginates for 
dental mechanics' use; resins, cements, dental 
plasters and sterilizing and disinfecting fluids for 
dental mechanics' use, dentary use and orthodontia; 
polish to model for dentary use with dental 
impression molds and masks; sterilizing and 
disinfecting fluids for use in a dental office. All 
included in Class 5.

ציוד דנטלי, דהיינו, כימיקלים למיטבע דנטלי; סיליקונים 
מעבדתיים ואלגינטים לשימוש טכנאי שיניים; שרפים, דבקים, 
גבסים ונוזלים מעקרים ומחטאים לשימוש טכנאי שיניים, שימוש 
שני ושימוש באורתודונטיה; פוליש למודלים לשימוש שני עם 
חומרי מיטבע דנטלי ומסכות, נוזלי חיטוי ועיקור לשימוש 

במרפאת שיניים; כולם הכלולים בסוג 5.                               
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ' שבט תשע"ג - 21631/01/2013



ORTHOPRINT

Trade Mark No. 241506 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ZHERMACK S.p.A.

Address: Via Bovazecchino, 100, BADIA POLESINE 
(RO), 45021, Italy

Identification No.: 68614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dental equipment namely chemicals for dental 
impressions; laboratory silicones and alginates for 
dental mechanics' use; resins, cements, dental 
plasters and sterilizing and disinfecting fluids for 
dental mechanics' use, dentary use and orthodontia; 
polish to model for dentary use with dental 
impression molds and masks; sterilizing and 
disinfecting fluids for use in a dental office. All 
included in Class 5.

ציוד דנטלי,דהיינו, כימיקלים למיטבע דנטלי; סיליקונים 
מעבדתיים ואלגינטים לשימוש טכנאי שיניים; שרפים, דבקים, 
גבסים ונוזלים מעקרים ומחטאים לשימוש טכנאי שיניים, שימוש 
שני ושימוש באורתודונטיה; פוליש למודלים לשימוש שני עם 
חומרי מיטבע דנטלי ומסכות, נוזלי חיטוי ועיקור לשימוש 

במרפאת שיניים; כולם הכלולים בסוג 5.                               
                                                                                    
                                                                                    

                

כ' שבט תשע"ג - 21731/01/2013



Trade Mark No. 241539 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Zilberberg שם: דוד זילברברג 

Address: Habustan, P.O.B. 132, Herut, 40691, Israel כתובת : הבוסתן, ת.ד. 132, חרות, 40691, ישראל

Identification No.: 058866930מספר זיהוי: 058866930

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: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; calculating machines, data processing 
equipment and computers; powering connections; 
electric suppliers; electric devices, apparatus and 
instruments; all goods included in Class 9

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; 
קשרי כוח; ספקי חשמל; התקני מתקני ומכשירי חשמל; כל 

הטובין נכללים בסוג 9
                                                                                     
                                                                                    

                                                                  

כ' שבט תשע"ג - 21831/01/2013



LYS SOLEIA

Trade Mark No. 241542 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guerlain S.A.

Address: 68 Ave. des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 1358

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: 3 סוג: 3

Perfumery products; eau de toilette, cosmetics 
products; namely, make up products, skin care 
products for body and face; essential oils; dentifrices; 
all included in Class 3.

מוצרי פרפורמריה; או דה טואלט; מוצרי קוסמטיקה; כלומר, 
מוצרי איפור; מוצרי טיפוח עור הגוף והפנים; שמנים חיוניים; 
משחות שיניים; 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, 07/04/2011, No. 113821405 צרפת, 07/04/2011, מספר 113821405

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 21931/01/2013



Trade Mark No. 241574 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 800568

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood diseases and cancer; all included in Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות דם וסרטן; הכל כלול בסוג  5.  
                                                                                     

    

כ' שבט תשע"ג - 22031/01/2013



MATRIX

Trade Mark No. 241579 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eden Tal (Mishal) Ltd. שם: עדן טל (משעל) בע"מ

Address: Ein Vered, P.O.B. 80, Tel Mond, 40600, Israel כתובת : עין ורד, ת.ד. 80, תל מונד, 40600, ישראל

Identification No.: 514745827מספר זיהוי: 514745827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom, Givatayim, 53454, Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for treating, filtering and purifying of water; 
and parts and accessories therefore; all included in 
class 11.

התקנים לטיפול, סינון וטיהור מים; חלקים ואביזרים עבורם; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     

                                    

כ' שבט תשע"ג - 22131/01/2013



GALAXY NOTE

Trade Mark No. 241580 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries for use with mobile phones and tablet 
computers; camcorders; computer game software; 
computer network hubs, switches and routers; 
computer software for instant messaging, sending 
and receiving e-mails and contact information, 
schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing 
various digital reading contents, namely, e-book, e-
newspaper, thesis and e-magazine; computer 
software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents, namely, e-books, 
e-newspapers, thesis and e-magazines; computer 
software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
audio files, video files and electronic games in 
connection with TV, computers, music players, video 
players, media players, mobile phones and portable 
and handheld digital electronic devices; computer 
software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and 
electronic mapping; computer software for travel 
information systems for the provision or rendering of 
travel advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; 
embedded computer software used as an electronic 
feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen 
to and download ring tones and music, and view and 
download screen savers and wallpapers; computer 
software to enable authoring, posting, uploading, 
downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, 
organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the Internet or other 
communications network; computer software to 
enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related 
and educational programs via communication 
network; computers; data communication cables for 
use with mobile phones and tablet computers; digital 
cameras; digital set-top boxes; downloadable digital 
images, namely, photographic or video images; 
downloadable ringtones; DVD players; earphones for 
mobile telephones and tablet computers; electric 
battery chargers for mobile phones and tablet 
computers; facsimile machines; hard disk drives; 

כ' שבט תשע"ג - 22231/01/2013



Internet Protocol (IP) PBX (private branch exchange) 
switchboards; IP-Internet Protocol Phones; key 
phone terminals; LAN switches; mobile phone and 
tablet computer operating system software; mobile 
telephones; monitors for computers; MP3 players; 
network access server hardware and operating 
software; PDA (Personal digital Assistants); portable 
computers; portable multimedia players; printers for 
computers; semiconductors; smart phones; computer 
software for network management system; switch 
routers; tablet computers; telephones; television 
receivers; USB flash memory; wide area network 
(WAN) routers; all included in class 9.

סוללות לשימוש עם מכשירי טלפון ניידים ומחשבי לוח; מצלמות 
וידאו; תוכנות משחק מחשב; טבורי, מתגי ונתבי מחשב; תוכנות 
מחשב עבור מסרים מיידים, שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, 
נגישות מידע, שיתוף לוח זמנים ושירות שיתוף תכנים; תוכנות 
מחשב עבור ניהול וארגון תכני קריאה דיגיטליים שונים, דהיינו, 
ספר אלקטרוני, עיתון אלקטרוני, מאמר, ומגזין אלקטרוני; 
תוכנות מחשב עבור ניהול מידע אישי; תוכנות מחשב עבור 
רכישה, הורדה, נגינה או הקשבה למוזיקה; תוכנות מחשב 
עבור רכישה, אישור, הורדה, נגינה או הקשבה לתכני קריאה 
דיגיטליים, דהיינו ספרים אלקטרוניים, עיתונים אלקטרוניים, 
מאמרים ומגזינים אלקטרוניים; תוכנות מחשב לשימוש 

בהקלטה, ארגון, העברה, טיפול ובחינה של טקסט, נתונים, 
תיקי אודיו, תיקי וידאו ומשחקים אלקטרוניים הקשורים 

לטלוויזיה, מחשבים, נגני מוזיקה, נגני וידאו, נגני מדע, מכשירי 
טלפון ניידים ומתקנים אלקטרוניים דיגיטליים לשימוש ידני 
וניידים; תוכנות מחשב לשימוש עם מערכות ניווט לווייניות ו- 
GPS עבור ניווט, תכנון טיול ומסלול, ומיפוי אלקטרוני; תוכנות 
מחשב עבור מערכות מידע בנוגע לנסיעה עבור הענקה או 

השאלה של יעוץ נסיעה וכן עבור מידע בנוגע לבתי מלון, ציוני 
דרך, מוזיאונים, תחבורה ציבורית, מסעדות ומידע אחר בנוגע 
לטיול ולנסיעה; תוכנות מחשב לשימוש בצפייה ובהורדה של 
מפות אלקטרוניות; תוכנות מחשב מובנות המשמשות כרכיב 
אלקטרוני הנמצא במכשיר טלפון סלולארי או במכשיר טלפון 

נייד אשר מאפשרות למשתמש לנגן ולהוריד משחקים 
אלקטרוניים, להקשיב ולהוריד רינגטונים ומוזיקה, ולצפות 

ולהוריד שומרי מסך ותמונות מסך; תוכנות מחשב המאפשרות 
יצירה , הצבה, העלאה, הורדה, העברה, קליטה, עריכה, מיצוי, 
הצפנה, קידוד, נגינה, אכסון, ארגון, הצגה, תצוגה, תיוג, שיחה, 
שיתוף או הענקת מצע או מידע אלקטרוני באמצעות האינטרנט 

או רשת תקשורות אחרת; תוכנות מחשב המאפשרות 
למשתמשים לתכנת ולהפיץ אודיו, וידאו, טקסט ותוכן 

מולטימדיה אחרת, דהיינו מוזיקה, קונצרטים, סרטי וידאו, רדיו, 
טלוויזיה, חדשות, אירועי ספורט, משחקים, אירועי תרבות 

ותוכניות חינוכיות והקשורות לבידור באמצעות רשת תקשורת; 
מחשבים; כבלי תקשורת נתונים לשימוש עם מכשירי טלפון 
ניידים ומחשבי לוח; מצלמות דיגיטליות; קופסאות מערכת 
דיגיטלית; דמויות דיגיטליות הניתנות להורדה, דהיינו דמויות 
 ;DVD צילום או וידאו; רינגטונים הניתנים להורדה; מנגני

אוזניות עבור מכשירי טלפון נייד ומחשבי לוח; מטעני סוללה 
חשמלית עבור מכשירי טלפון נייד ומחשבי לוח; מכונות 

פקסימיליה; מנגני דיסק קשיח; לוחות מיתוג פרוטוקול אינטרנט 
(IP) PBX (ממירי שלוחה אישית); מכשירי פרוטוקול אינטרנט 
IP; תחנות טלפון מקשים; מתגי LAN; תוכנות מערכת הפעלת 
מכשיר טלפון ומחשב לוח; מכשירי טלפון נייד; משגוחים עבור 
מחשבים; מנגני MP3; חומרת שרת גישת רשת ותוכנות 
הפעלה; PDA (עזרים דיגיטליים אישיים); מחשבים ניידים; 
מנגני מולטימדיה ניידים; מדפסות עבור מחשבים; מוליכים 
למחצה; מכשירי טלפון חכמים; תוכנות מחשב עבור מערכת 
ניהול רשת; נתבי מתג; מחשבי לוח; מכשירי טלפון; מקלטי 
טלוויזיה; זיכרון פלאש USB, נתבי (WAN) רשת אזורית 

רחבה; כולם כלולים בסוג 9.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ' שבט תשע"ג - 22331/01/2013



 Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

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

Identification No.: 800692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Republic of Korea, 02/09/2011, No. 0048484-2011-
40

דרום קוריאה, 02/09/2011, מספר 0048484-2011-40

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 22431/01/2013



Trade Mark No. 241582 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: XIAO JIANSHENG

Address: Room 402, 13 Tower, B Area, Tianming 
Garden, Zhongshan, Guangdong, People's Republic of 
China

Identification No.: 802275

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

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

שם: איי. פי. פקטור

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Slides [playthings]; toys; dolls’ houses; dolls’ beds; 
dolls’ rooms; swimming pools [play articles]; balls for 
games; inflatable toys; air-filled toy; jumping platform 
for play; all included in class 28.

מגלשות [לשעשוע]; צעצועים; בתי בובות; מיטות לבובות; 
חדרים לבובות; בריכות שחיה [לשעשוע]; כדורים למשחקים; 
צעצועים מתנפחים; צעצוע המתמלא באוויר; בימת קפיצה 

לשעשוע; הנכללים כולם בסוג 28.                                       
      

כ' שבט תשע"ג - 22531/01/2013



Carlos Daniel

Trade Mark No. 241584 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dany Noy Shivuk Ofna Ltd שם: דני נוי שיווק אופנה בע"מ

Address: Kfar Aza 24, Kfar Aza, Israel כתובת : כפרה עזה 24, כפר עזה, ישראל

Identification No.: 514007053מספר זיהוי: 514007053

דני נוי שיווק אופנה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: no. 100 Hashmonaim Tpwer 4th floor, P.O.B. 
20464, Tel Aviv, 61203, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20464, תל אביב, 61203, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ' שבט תשע"ג - 22631/01/2013



Trade Mark No. 241668 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0991042 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PPN SA

Address: 4, route de Gaillon, F-27940 Villers sur le Roule, 
France

Identification No.: 73901

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

כ' שבט תשע"ג - 22731/01/2013



Trade Mark No. 241670 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1040477 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.

כ' שבט תשע"ג - 22831/01/2013



Trade Mark No. 241671 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070450 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: "EQUATORIAL ENERGY INVESTMENTS" LTD

Address: Oliaji Trade Center - 1st. floor, Victoria, Mahe, 
Seychelles

Identification No.: 73903

(Bulgaria LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; cigarettes; cigarette filters; cigarette paper; 
smokers' articles; matches.

כ' שבט תשע"ג - 22931/01/2013



AVENUE: An Investigation and Understanding

Trade Mark No. 241674 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

Address: 345 Park Avenue, New York, NY 10154, U.S.A.

Identification No.: 71598

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations 
for human use; all services included in class 42.

מחקר מדעי ורפואי, דהיינו, ביצוע ניסויים קליניים הקשורים 
לתכשירים רפואיים לשימוש בני אדם; כל השירותים הנכללים 
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., 05/10/2011, No. 85/439799 ארה"ב, 05/10/2011, מספר 85/439799

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 23031/01/2013



FOUNDATION MEDICINE

Trade Mark No. 241675 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Foundation Medicine, Inc.

Address: One Kendall Square, Suite B6501, Cambridge 
Massachusetts, 02139, U.S.A.

Identification No.: 802276

a 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: 39 סוג: 39

Electronic storage including electronic storage of 
medical data and information for healthcare 
professionals; all included in class 39

אחסון אלקטרוני לרבות אחסון של נתונים ומידע רפואיים לאנשי 
מקצוע המעניקים טיפול בריאותי; הנכללים כולם בסוג 39         

                                              

Class: 44 סוג: 44

Medical services including cancer genomic and 
molecular medical testing for diagnostic or treatment 
purposes; cancer diagnostic services; providing 
medical information through the collection and 
analysis of cancer-associated genetic and treatment 
information; providing medical data/information to 
healthcare professionals; all included in class 44

שירותים רפואיים לרבות בדיקות רפואיות גנומיות ומולקולריות 
לסרטן לצרכים איבחוניים או טיפוליים; אספקת מידע רפואי 
באמצעות איסוף וניתוח של מידע גנטי וטיפולי הקשור לסרטן; 
אספקת נתונים / מידע רפואי לאנשי מקצוע המעניקים טיפול 
בריאותי; הנכללים כולם בסוג 44                                         
                                                                                    
                                                                              

כ' שבט תשע"ג - 23131/01/2013



MITASU

Trade Mark No. 241676 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SIN HOLDING LIMITED

Address: OMC CHAMBERS, WICKHAMS CAY 1, ROAD 
TOWN, TORTOLA, British Virgin Islands

Identification No.: 802277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

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

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricants, oils for automobiles, gear oils, industrial 
greases, lubrication oils, being hydraulic oils, 
synthetic lubricants, mineral oil, diesel oil, motor oil, 
engine oil; all included in Class 4

חומרי סיכה, שמנים עבור מכוניות, שמנים לגירים, גריזים 
תעשייתיים, שמני סיכה, שהם שמנים הידראוליים, חומרי סיכה 
סינטטיים, שמן מינרלי, שמן דיזל, שמן מנוע, שמן מכונות; 

הנכללים כולם בסוג 4                                   

כ' שבט תשע"ג - 23231/01/2013



BAD BOYFRIEND

Trade Mark No. 241702 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boyfriend, LLC

Address: 10866 Wilshire Boulevard, 10th Floor, Los 
Angeles, California 90024-4300, U.S.A.

Identification No.: 802286

a California limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, soaps, perfumery, fragrances, non-
medicated face and skin care preparations, hair care 
preparations

קוסמטיקה, סבונים, בשמים, ניחוחות, תכשירים לא רפואיים 
לטיפוח העור והפנים, תכשירים לטיפוח השיער

                               

כ' שבט תשע"ג - 23331/01/2013



BILLIONAIRE BOYFRIEND

Trade Mark No. 241703 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boyfriend, LLC

Address: 10866 Wilshire Boulevard, 10th Floor, Los 
Angeles, California 90024-4300, U.S.A.

Identification No.: 802286

a California limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, soaps, perfumery, fragrances, non-
medicated face and skin care preparations, hair care 
preparations

קוסמטיקה, סבונים, בשמים, ניחוחות, תכשירים לא רפואיים 
לטיפוח העור והפנים, תכשירים לטיפוח השיער

                               

כ' שבט תשע"ג - 23431/01/2013



BOYFRIEND

Trade Mark No. 241704 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boyfriend, LLC

Address: 10866 Wilshire Boulevard, 10th Floor, Los 
Angeles, California 90024-4300, U.S.A.

Identification No.: 802286

a California limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, soaps, perfumery, fragrances, non-
medicated face and skin care preparations, hair care 
preparations

קוסמטיקה, סבונים, בשמים, ניחוחות, תכשירים לא רפואיים 
לטיפוח העור והפנים, תכשירים לטיפוח השיער

                               

כ' שבט תשע"ג - 23531/01/2013



Trade Mark No. 241712 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ambatline Ltd. שם: אמבטליין בע"מ

Address: Harakevet St. 10, Petah Tikva, 49145, Israel כתובת : הרכבת 10, ת.ד. 4700, פתח תקוה, 49145, ישראל

Identification No.: 512101544מספר זיהוי: 512101544

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob Barel ADV.

Address: Jabotinsky St. 155, Ramat Gan, 52575, Israel

שם: יעקב בראל, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (not metallic); all included in class 
19.

חומרי בניין (לא מתכתיים); הנכללים כולם בסוג 19.               
            

Class: 20 סוג: 20

Furniture, goods (not included in other types), 
wooden; all included in class 20.

רהיטים, טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים), העשויים מעץ; 
הנכללים כולם בסוג 20.         

כ' שבט תשע"ג - 23631/01/2013



BFM

Trade Mark No. 241719 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BFM Technology Limited

Address: 22-24 Baypark Place, Beachhaven, Auckland, 
New Zealand

Identification No.: 802288

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: 6 סוג: 6

Metal hardware; connectors, spigots and ducts all for 
use in installations and machinery for air 
conditioning, air filtering, air purifying and ventilating; 
all included in class 6.

ציוד וכלים ממתכת; מחברים, פקקים, ברזים ותעלות המיועדים 
לשימוש בהתקנה ומיכון הנעשים עבור מיזוג אויר, סינון אויר, 
טיהור אויר ואוורור; הכלולים כולם בסוג 6.                             

                              

Class: 7 סוג: 7

Machinery for filtering air and their parts and fittings; 
machinery for conditioning air and their parts and 
fittings; machinery for purifying air and their parts and 
fittings; dust removing installations and their parts 
and fittings; air suction machines and their parts and 
fittings; industrial vacuum cleaning machines and 
their parts and fittings; filter cartridges; all included in 
class 7.

מכונות ומנגנונים לסינון אויר וחלקים ואביזרים עבורם; מכונות 
ומנגנונים למיזוג אויר וחלקים ואביזרים עבורם; מכונות 
ומנגנונים לטיהור אויר וחלקים ואביזרים עבורם; התקנים 
להסרת אבק וחלקים ואביזרים עבורם; מכונות ומנגנונים 

לשאיבת אויר וחלקים ואביזרים עבורם; שואבי אבק תעשייתיים 
וחלקים ואביזרים עבורם; מחסניות סינון; הכלולים כולם בסוג 7. 
                                                                                    

                                                      

Class: 17 סוג: 17

Connectors for pipes, not of metal, for popes and 
hoses; flexible connectors; flexible pipes (not of 
metal); fittings (non-metallic) for flexible pipes; 
nonmetallic couplings for pipes, hoses and tubes; all 
included in class 17.

מחברים לקנים, שאינם ממתכת, לזרנוקים וצינורות; מחברים 
גמישים; קנים גמישים (אשר אינם ממתכת); אביזרים (לא 

מתכתיים) לקנים גמישים; מצמדים לא מתכתיים עבור צינורות 
וקנים, זרנוקים, גלילים וצינורות חלולים; הכלולים כולם בסוג 

                     .17

כ' שבט תשע"ג - 23731/01/2013



LEEVELO

Trade Mark No. 241722 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANNA LOTAN LTD. שם: אנה לוטן בע"מ

Address: Hailan 10 St., P.O.B. 166, Or Akiva, 30600, 
Israel

כתובת : האילן 10, ת.ד. 166, אור עקיבא, 30600, ישראל

Identification No.: 510781982מספר זיהוי: 510781982

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Face and body cream, lotions, face and body 
cleaning preparations, soaps, gels, masks; all 
included in class 3.

קרמים לפנים ולגוף, תחליבים, תכשירי ניקוי לפנים, סבונים, 
ג'לים, מסיכות פנים; הנכללים כולם בסוג 3.                           

    

כ' שבט תשע"ג - 23831/01/2013



Trade Mark No. 241723 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Isside TV Ltd שם: אינסייד טי וי בע"מ

Address: Pi Glilot, P.O.B. 9036, Ramat - Hasharon, 
47100, Rav - Mecher, Israel

כתובת : פי גלילות 0, ת.ד. 9036, רמת השרון, 47100, בניין רב 
מכר, ישראל

Identification No.: 514388420מספר זיהוי: 514388420

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: 41 סוג: 41

Production of TV shows, production of game shows, 
production of entertainment programs under any 
media whatsoever; all included in class 41.

הפקת תוכניות טלוויזיה, הפקת שעשועונים, הפקת תוכניות 
בידור וזאת בכל מדיה שהיא; הנכללים כולם בסוג 41.             

                                                                      

כ' שבט תשע"ג - 23931/01/2013



PHARMAKEEP

Trade Mark No. 241726 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 18631

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in 
agriculture/horticulture/forestry; chemical substances 
for use to maintain quality of pharmaceutical 
preparations, health support foodstuffs, medical 
related apparatus and implements, to prevent 
material from deteriorating by oxidation, and to 
cultivate anaerobic micro-organisms; oxygen 
absorbers to preserve pharmaceutical products and 
medical appliances, oxygen detecting agents; All 
goods included in Class 1

כימיקלים בשימוש בתעשייה, מדע וצילום, כמו גם 
בחקלאות/גננות/יערנות; חומרים כימיים לשימוש באיכות 

תחזוקה של תכשירים רוקחיים, מצרכי מזון לסיוע בבריאות, 
מתקנים הקשורים רפואית ויישומם, למניעת הרס חומר ע"י 
חימצון, ועיבוד מיקרואורגניזמים אנאירוביים; קולטי חמצן 

לשימור מוצרי רוקחות ומתקנים רפואיים, גילוי גורמי חימצון; כל 
הסחורות נכללות בסוג 1                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ' שבט תשע"ג - 24031/01/2013



AGELESS

Trade Mark No. 241728 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 18631

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in 
agriculture/horticulture/forestry; chemical substances 
for use to preserve foodstuffs, to prevent material 
from deteriorating by oxidation, and to cultivate 
anaerobic micro-organisms; oxygen absorbers, 
oxygen detecting agents; All goods included in Class 
1

כימיקלים בשימוש בתעשייה, מדע וצילום, כמו גם 
בחקלאות/גננות/יערנות;, חומרים כימיים לשימוש לשימור 

מצרכי מזון, למניעת הרס חומר ע"י חימצון, ועיבוד 
מיקרואורגניזמים אנאירוביים; קולטי חימצון, גילוי גורמי חימצון; 
כל הסחורות נכללות בסוג 1                                               
                                                                                    

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 24131/01/2013



VIGGLE

Trade Mark No. 241741 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Project Oda, Inc.

Address: 159 East 70th Street, New York, New York 
10021, U.S.A.

Identification No.: 802289

(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

Software for mobile devices; all included in Class 9. תוכנה עבור התקנים ניידים; 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., 05/05/2011, No. 85/313,517 ארה"ב, 05/05/2011, מספר 85/313,517

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 24231/01/2013



BPHONE

Trade Mark No. 241744 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Provision of communication and telecommunication 
services via computer, internet, telephone or cellular 
phone; all included in class 38

אספקת שירותי תקשורת וטלקומוניקציה באמצעות מחשב, 
אינטרנט, טלפון או טלפון סלולארי ; הנכללים כולם בסוג 38     

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 24331/01/2013



Trade Mark No. 241745 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Provision of communication and telecommunication 
services via computer, internet, telephone or cellular 
phone; all included in class 38

אספקת שירותי תקשורת וטלקומוניקציה באמצעות מחשב, 
אינטרנט, טלפון או טלפון סלולארי; הנכללים כולם בסוג 38       

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 24431/01/2013



Trade Mark No. 241746 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Provision of communication and telecommunication 
services via computer, internet, telephone or cellular 
phone; all included in class 38

אספקת שירותי תקשורת וטלקומוניקציה באמצעות מחשב, 
אינטרנט, טלפון או טלפון סלולארי; הנכללים כולם בסוג 38       

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 24531/01/2013



Trade Mark No. 241748 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, provision of features to a landline phone in 
the form of songs and tunes heard while awaiting call 
to be answered; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, דהיינו, אספקת פיצ'רים 
לטלפון קווי בדמות שירים ומנגינות המושמעים בזמן המתנה 

למענה לשיחה; הנכללים כולם בסוג 38                                 
                                                                                

כ' שבט תשע"ג - 24631/01/2013



Trade Mark No. 241749 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Hologramic cards, magnetic cards or chips for use 
with telephones and telecommunication apparatus; 
all included in class 9

כרטיסים הולוגרמיים, כרטיסים מגנטיים או שבבים לשימוש 
בטלפונים ובהתקני תקשורת מרחוק; הנכללים כולם בסוג 9     

                                    

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services provided via hologramic 
cards, magnetic cards or chips; all included in class 
38       

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה הניתנים באמצעות כרטיסים 
הולוגרמיים, כרטיסים מגנטיים או שבבים; הנכללים כולם בסוג 

38

כ' שבט תשע"ג - 24731/01/2013



Trade Mark No. 241751 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus, appliances and equipment for 
communication and telecommunication; equipment 
for wireless internet network and landline telephony; 
switchboards; Apparatus, appliances and equipment 
for the purpose of multiple conversations over one 
telephone line, transferring calls between extensions 
and internal dialing; parts and components for all of 
the above; all included in class 9

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת ולטלקומוניקציה; ציוד לרשת 
אינטרנט אלחוטית ולטלפוניה קווית; מרכזיות; התקנים, 

מכשירים וציוד לשם קיום ריבוי שיחות על גבי קו טלפון אחד, 
העברת שיחות בין שלוחות וחיוג פנימי; חלקים ורכיבים עבור 
כל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 9                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, provision of landline telephony services, 
including: holding multiple conversations over one 
telephone line, transferring calls between extensions 
and internal dialing; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, דהיינו, אספקת שירותי 
טלפוניה קווית לרבות: קיום ריבוי שיחות על גבי קו טלפון אחד, 
העברת שיחות בין שלוחות וחיוג פנימי ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 38
                                                                                  

כ' שבט תשע"ג - 24831/01/2013



Trade Mark No. 241752 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, provision of high speed surfing services on 
the internet network; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, דהיינו אספקת שירותי גלישה 
מהירה ברשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38                   

                                                                              

כ' שבט תשע"ג - 24931/01/2013



Trade Mark No. 241754 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SPI West Port, Inc.

Address: 377 Swift Avenue, South San Francisco, CA 
94080, U.S.A.

Identification No.: 802295

a California corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aloe vera drinks משקאות אלוורה       

כ' שבט תשע"ג - 25031/01/2013



Trade Mark No. 241755 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Digital media storage services; all included in class 
39

שירותי אחסון של מדיה דיגיטלית; הנכללים כולם בסוג 39       
    

Class: 42 סוג: 42

Digital media backup services; all included in class 
42

שירותי גיבוי של מדיה דיגיטלית; הנכללים כולם בסוג 42         

כ' שבט תשע"ג - 25131/01/2013



MAXLOCK

Trade Mark No. 241759 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OrthoHelix Surgical Designs, Inc.

Address: 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, Ohio 
44256, U.S.A.

Identification No.: 802296

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: 10 סוג: 10

Orthopedic plates and orthopedic screws; orthopedic 
instruments for use in orthopedic surgery; all included 
in Class 10.

פלטות אורתופדיות וברגים אורתופדיים; מכשירים אורתופדיים 
לשימוש בניתוח אורתופדי; הכל כלול בסוג 10.                       

                                  

כ' שבט תשע"ג - 25231/01/2013



Trade Mark No. 241824 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AURORA LIMITED

Address: 16 Alban Park Hatfield Road, St Albans, 
Hertfordshire AL4 0JJ, United Kingdom

Identification No.: 73949

(UK UK Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Fire-rated lighting fixtures.

כ' שבט תשע"ג - 25331/01/2013



CAN-PREVENT

Trade Mark No. 241838 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Recnac, Ltd. שם: רקנק בע"מ

Address: c/o Kaplan Moshe Daniel, Washington 21/3, 
Jerusalem, 94187, Israel

כתובת : אצל קפלן משה דניאל, וושינגטון 21/3, ירושלים, 
94187, ישראל

Identification No.: 514623669מספר זיהוי: 514623669

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: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; Nutraceuticals 
for use as a dietary supplement; Nutraceuticals for 
use as a dietary supplement for boosting the immune 
system and helping to prevent certain illnesses; 
Nutritional supplements; Nutritional supplements for 
boosting the immune system and helping to prevent 
certain illnesses; Vitamin and mineral supplements; 
Vitamin supplements; all included in class 05.

תוספי דיאטה ותזונה; תרופות-תזונה לשימוש כתוסף דיאטטי; 
תרופות-תזונה לשימוש כתוסף דיאטטי להגברת המערכת 

החיסונית ולעזרה במניעת מחלות מסוימות; תוספים תזונתיים; 
תוספים תזונתיים להגברת המערכת החיסונית ולעזרה במניעת 
מחלות מסוימות; תוספים מינראליים וויטמינים; תוספי ויטמינים; 
הנכללים כולם בסוג 05.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

              

כ' שבט תשע"ג - 25431/01/2013



Trade Mark No. 241845 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abed Anaser Fathi Saaed Elden

Address: Hamdi Kanan St., P.O.B. 768, Nablus, 1st floor, 
Eastern Section, Galleria Center,, Palestinian Authority

Identification No.: 73963

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: 30 סוג: 30

Teas and spices in relation to tea; all included in 
class 30.

תה ותבלינים הקשורים לתה; הנכללים כולם בסוג 30.             
                  

כ' שבט תשע"ג - 25531/01/2013



Trade Mark No. 241846 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abed Anaser Fathi Saaed Elden

Address: Hamdi Kanan St., P.O.B. 768, Nablus, 1st floor, 
Eastern Section, Galleria Center,, Palestinian Authority

Identification No.: 73963

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: 30 סוג: 30

Teas and spices in relation to tea; all included in 
class 30.

תה ותבלינים הקשורים לתה; הנכללים כולם בסוג 30.             
                  

כ' שבט תשע"ג - 25631/01/2013



Trade Mark No. 241847 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abed Anaser Fathi Saaed Elden

Address: Hamdi Kanan St., P.O.B. 768, Nablus, 1st floor, 
Eastern Section, Galleria Center,, Palestinian Authority

Identification No.: 73963

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: 30 סוג: 30

Teas and spices in relation to tea; all included in 
class 30.

תה ותבלינים הקשורים לתה; הנכללים כולם בסוג 30.             
                  

כ' שבט תשע"ג - 25731/01/2013



DRLOCK

Trade Mark No. 241857 מספר סימן

Application Date 06/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OrthoHelix Surgical Designs, Inc.

Address: 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, Ohio 
44256, U.S.A.

Identification No.: 802296

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: 10 סוג: 10

Specialized implants and instruments for foot and 
hand surgery, namely, plates, screws, wires, 
fasteners, plate holders; benders, cutters, 
screwdrivers, drill guides, guide pins, forceps, 
retractors, depth gauges and salvage instruments; all 
included in Class 10.

שתלים ומכשירים מיוחדים לניתוח יד ורגל, בעיקר, פלטות, 
ברגים, חוטים, מהדקים, מחזיקי פלטות; מכופפים, מחתכים, 
מברגים, מנחי מקדח, סיכות מנחה, מלחציים, מחזיקים, מדי 

עומק וכלי הצלה; הכל כלול בסוג 10.                                    
                                                                                    

                        

כ' שבט תשע"ג - 25831/01/2013



CALCLOCK

Trade Mark No. 241858 מספר סימן

Application Date 06/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OrthoHelix Surgical Designs, Inc.

Address: 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, Ohio 
44256, U.S.A.

Identification No.: 802296

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: 10 סוג: 10

Specialized implants and instruments for foot and 
hand surgery, namely, plates, screws, wires, 
fasteners, plate holders; benders, cutters, 
screwdrivers, drill guides, guide pins, forceps, 
retractors, depth gauges and salvage instruments; all 
included in Class 10.

שתלים ומכשירים מיוחדים לניתוח יד ורגל, בעיקר, פלטות, 
ברגים, חוטים, מהדקים, מחזיקי פלטות; מכופפים, מחתכים, 
מברגים, מנחי מקדח, סיכות מנחה, מלחציים, מחזיקים, מדי 

עומק וכלי הצלה; הכל כלול בסוג 10.                                    
                                                                                    

                                

כ' שבט תשע"ג - 25931/01/2013



CIMEX

Trade Mark No. 241859 מספר סימן

Application Date 06/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Truvox International Limited

Address: 58 Broadwick Street, London, W1V 1FF, United 
Kingdom

Identification No.: 802298

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Cleaning, shampooing, scrubbing and abrading 
machines; sealing machines; staining and polishing 
machines; vacuum cleaning machines for industrial 
and domestic purposes.

מכונות ניקוי, ניקוי בשמפו, רחיצה ושפשוף; מכונות איטום; 
מכונות לצביעה והברקה; מכונות שואב אבק לניקוי לתעשייה 
ולבית.                                                                           

                                  

כ' שבט תשע"ג - 26031/01/2013



Trade Mark No. 241861 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport services; travel services; car hire services; 
arranging holiday transport; vehicle rental and 
leasing services; rental and leasing of passenger 
vehicles, commercial and industrial vehicles; rental 
and leasing of cars, bicycles, motorcycles, camping 
cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses, caravans; 
rental and leasing of vehicle equipment and 
apparatus; rental and leasing of vehicle accessories, 
including, luggage carriers, car seats, child safety 
seats, vehicle trailers, luggage racks, bike racks; 
arranging for transportation of persons; travel 
arrangement services; travel reservation services; 
electronic information services, namely, interactive 
and on-line information services featuring vehicle 
leasing and rental and travel information and 
interactive and on-line reservation services for 
vehicle leasing and rental; booking and ticket 
services; arranging and/or booking of holidays, travel, 
tours, cruises and vehicle hire, including arranging 
and/or booking of holidays, travel, tours, cruises and 
vehicle hire via the Internet; arranging and/or booking 
of seats for travel, including arranging and/or booking 
of seats for travel via the Internet; travel agency 
services, including travel agency services via the 
Internet; including, but not limited to, all the aforesaid 
provided by electronic means including the Internet; 
consultancy, advisory and information services 
relating to all the aforesaid services, all included in 
class 39.

שירותי תחבורה; שירותי נסיעות; שירותי השכרת רכב; ארגון 
תחבורה לחופשות; שירותי השכרה וליסינג של כלי תחבורה; 
השכרה וליסינג של כלי רכב לנוסעים וכלי רכב מסחריים 

ותעשייתיים; השכרה וליסינג של מכוניות, אופניים, אופנועים, 
קרוואן טיולים, משאיות, טנדרים, אוטובוסים, קרוואנים; השכרה 

וליסינג של ציוד ומתקנים לכלי רכב; השכרה וליסינג של 
אביזרים לכלי רכב, לרבות נשאי מטען, מושבי מכוניות, מושבי 

בטיחות לילדים, גררים לכלי רכב, מתלה למטען,  מתלה 
לאופניים; ארגון הסעות עבור בני אדם; שירותי ארגון נסיעות; 
שירותי הזמנות נסיעות; שירותי מידע אלקטרוניים, דהיינו 

שירותי מידע אינטרקטיביים ומקוונים הכוללים ליסינג והשכרה 
של כלי רכב ומידע בקשר עם נסיעות ושירותי הזמנות 

אינטרקטיביים ומקוונים  עבור ליסינג והשכרה של כלי רכב; 
שירותי הזמנת מקומות מראש וכרטוס;  ארגון והזמנה מראש 
של חופשות, נסיעות, טיולים, הפלגות והשכרת כלי רכב, כולל 
ארגון ו/או הזמנה מראש של חופשות, נסיעות, טיולים, הפלגות 
והשכרת כלי רכב דרך האינטרנט; ארגון ו/או הזמנה מראש של 

מקומות עבור נסיעות, כולל ארגון ו/או הזמנה מראש של 
מקומות עבור נסיעות דרך האינטרנט; שירותי סוכנות נסיעות, 
כולל שירותי סוכנות נסיעות דרך האינטרנט; כולל, אך לא 

מוגבל לאספקת כל האמור לעיל באמצעים אלקטרוניים  דרך 
האינטרנט; שירותי ייעוץ ומידע הנוגעים לכל השירותים 

האמורים לעיל, הכל כלול 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)

United Kingdom, 06/10/2011, No. 2596963 ממלכה מאוחדת, 06/10/2011, מספר 2596963

Class: 39 סוג: 39

כ' שבט תשע"ג - 26131/01/2013



 Owners

Name: TRAVELJIGSAW LIMITED

Address: St Georges House, Manchester, M2 3NQ, 
Floors 2-4, 56 Peter Sreet, United Kingdom

Identification No.: 73962

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

כ' שבט תשע"ג - 26231/01/2013



LA PETITE ROBE NOIRE

Trade Mark No. 241863 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guerlain S.A.

Address: 68 Ave. des Champs Elysees, Paris, 75008, 
France

Identification No.: 1358

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: 3 סוג: 3

Perfumery products, eau de toilette, cosmetics 
products, namely, make up products, skin care 
products for body and face, essential oils,dentifrices; 
all included in class 3.

מוצרי פרפומריה, או דה טואלט, מוצרי קוסמטיקה, כלומר, 
מוצרי איפור, מוצרי טיפוח עור הגוף והפנים, שמנים חיוניים, 
משחות שיניים, 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, 28/04/2011, No. 3827052 צרפת, 28/04/2011, מספר 3827052

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 26331/01/2013



Trade Mark No. 241914 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Edourd Kinigsberg שם: אדוארד קינגסברג

Address: כתובת : שד' ז'בוטינסקי 47, אשדוד, ישראל

Identification No.: 310019492מספר זיהוי: 310019492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

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

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production services and guiding events for the 
purpose of culture, education and entertainment; all 
included in class 41.

שרותי הפקה והנחיית אירועים לצורך תרבות, חינוך ובידור; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                        

כ' שבט תשע"ג - 26431/01/2013



Trade Mark No. 241916 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dror David שם: דרור דוד

Address: כתובת : התשבי 29, חיפה, 34526, ישראל

Identification No.: 57305104מספר זיהוי: 57305104

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Solomonov

Address: 

שם: עופר סולומונוב, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2, חיפה, חלונות הסיטי, ישראל

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           
                      

כ' שבט תשע"ג - 26531/01/2013



Trade Mark No. 241917 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shai Alon שם: שי אלון

Address: Shprinzak 140/13, Zefat, Israel כתובת : שפרינצק 140/13, צפת, ישראל

Identification No.: 514270263מספר זיהוי: 514270263

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eldad Ben Harush Adv.

Address: Sderot Hameginim 32, Haifa, Israel

שם: אלדד בן הרוש, עו"ד

כתובת : שד' המגינים 32, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Pizzeria פיצרייה.

כ' שבט תשע"ג - 26631/01/2013



Champions of Play

Trade Mark No. 241919 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: McDONALD'S CORPORATION

Address: One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 
60523, U.S.A.

Identification No.: 6405

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, sponsoring sporting 
and cultural activities and events; all included in class 
41.

שירותי בידור, דהיינו, מתן חסות לפעילויות ואירועי ספורט  
ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.                                         

                

Class: 43 סוג: 43

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

כ' שבט תשע"ג - 26731/01/2013



BOFAML MERCURY

Trade Mark No. 241920 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bank of America Corporation

Address: 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina, U.S.A.

Identification No.: 45685

(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: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; banking services; financial services; 
financial analysis, management and consulting; 
capital investment services; brokerage services; 
transacting and trading of financial instruments; 
providing financial information; financial, securities 
and commodities exchange services; financial 
services in the nature of investment services; credit 
and debit card services; financial research; and 
provision of these services through an online global 
computer network; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; עסקי נדל"ן; שירותי 
בנקאות; שירותים פיננסיים; ניתוח פיננסי, ניהול וייעוץ; שירותי 
השקעת הון; שירותי השקעות הון; שירותי תיווך; ניהול ומסחר 
בכלים פיננסיים; מתן מידע פיננסי; שירותים פיננסיים, שירותי 
המרת ניירות ערך וסחורות; שירותים פיננסיים המאופיינים 

בשירותי השקעות; שירותי כרטיסי אשראי וחיוב; מחקר פיננסי; 
ואספקה של שירותים אלה באמצעות רשת מחשב עולמית 

מקוונת; 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)

Iceland, 16/08/2011, No. 2242/2011 איסלנד, 16/08/2011, מספר 2242/2011

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 26831/01/2013



YU

Trade Mark No. 241928 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yeshiva University

Address: 500 West 185th Street, New York, New York, 
10033-3201, USA, U.S.A.

Identification No.: 800538

New York Incorporation

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing course of 
instruction at the high school, undergraduate, 
graduate, postgraduate and professional levels and 
distributing course materials in connection therewith; 
providing online seminars of instruction at the high 
school, undergraduate, graduate, postgraduate and 
professional levels; libraries; online academic library 
services; entertainment services, namely, organizing, 
promoting and conducting athletic contests and 
exhibitions, lectures, concerts and theater 
productions; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, מתן קורס הוראה ברמות של תיכון, 
לימודי תואר ראשון, מסיימי תואר ראשון, לימודי תואר שני 

ומקצועיים והפצת חומר של הקורס וקשור לקורס; מתן סמינרים 
מקוונים להוראה ברמות של תיכון, לימודי תואר ראשון, מסיימי 
תואר ראשון, לימודי תואר שני ומקצועיים; ספריות; שירותי 

ספריה אקדמאית מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, ארגון, קידום 
ועריכת תחרויות ספורטיביות ותערוכות, הרצאות, מופעים 

והפקות תאטרון; הכל כלול בסוג 41.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 26931/01/2013



RATTLER

Trade Mark No. 241929 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Electro-Optics Elop Ltd. שם: אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אלאופ בע"מ

Address: P.O.B. 1165, Rehovot, 76111, Israel כתובת : מח' קניין רוחני, ת.ד. 1165, רחובות, 76111, ישראל

Identification No.: 512875071מספר זיהוי: 512875071

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

Laser designators and markers; included in class 9. צייני וסמני לייזר, הנכללים בסוג 9.                                   

כ' שבט תשע"ג - 27031/01/2013



Trade Mark No. 241931 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yeshiva University

Address: 500 West 185th Street, New York, New York, 
10033-3201, USA, U.S.A.

Identification No.: 800538

New York Incorporation

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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing course of 
instruction at the high school, undergraduate, 
graduate, postgraduate and professional levels and 
distributing course materials in connection therewith; 
providing online seminars of instruction at the high 
school, undergraduate, graduate, postgraduate and 
professional levels; libraries; online academic library 
services; entertainment services, namely, organizing, 
promoting and conducting athletic contests and 
exhibitions, lectures, concerts and theater 
productions; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, מתן קורס הוראה ברמות של תיכון, 
לימודי תואר ראשון, מסיימי תואר ראשון, לימודי תואר שני 

ומקצועיים והפצת חומר של הקורס וקשור לקורס; מתן סמינרים 
מקוונים להוראה ברמות של תיכון, לימודי תואר ראשון, מסיימי 
תואר ראשון, לימודי תואר שני ומקצועיים; ספריות; שירותי 

ספריה אקדמאית מקוונים; שירותי בידור, דהיינו, ארגון, קידום 
ועריכת תחרויות ספורטיביות ותערוכות, הרצאות, מופעים 

והפקות תאטרון; הכל כלול בסוג 41.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 27131/01/2013



Trade Mark No. 241936 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Goldfarb Seligman & Co. שם: גולדפרב,זליגמן ושות'

Address: 98 Yigal Alom St. Electra Tower, Tel Aviv, 
67891, Israel

כתובת : יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל אביב, 67891, ישראל

Identification No.: 540113743מספר זיהוי: 540113743

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Legal services, including legal services through the 
internet; all included in class 45.

שירותים משפטיים, לרבות שירותים משפטיים באמצעות 
האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 45.                     

כ' שבט תשע"ג - 27231/01/2013



SEIKO GPS

Trade Mark No. 241964 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)

Address: 5-11, Ginza 4-chrome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 66110

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

Watches, clocks and stopwatches; horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases, 
parts for all the aforesaid goods.
 

שעוני-יד, שעונים ושעוני-עצר; התקנים ומכשירי אורלוגין 
וכרונומטרים; קופסאות, חלקים לכל הטובין הנזכרים.               

                                                        

כ' שבט תשע"ג - 27331/01/2013



Trade Mark No. 242012 מספר סימן

Application Date 15/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MERCHBAN Ltd.

Address: 7th Floor, Hume House, Ballsbrifge, Dublin 4, 
Ireland

Identification No.: 77292

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, jeans, denim clothing, 
all of the foregoing relating to designer clothing and 
not relating to or promoting baseball or softball or a 
sports team.  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
009858325

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/03/2011, מספר 
009858325

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 27431/01/2013



Trade Mark No. 242013 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARKEL ELEKTRIK ELEKTRONIK TICARET 
LIMITED SIRKETI

Address: Serifali Mahallesi Bayraktar,Bulvari Sehit Sokak 
N, TR-34775 Y. Dudullu - ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 74004

(Turkey Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lifting apparatus; speed governors for machines and 
engines; control mechanisms for machines and 
engines.

Class: 9 סוג: 9

Lift operating apparatus; elevator operating 
apparatus; high-frequency apparatus; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2011, No. 2011/24068 טורקיה, 23/03/2011, מספר 2011/24068

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 27531/01/2013



Trade Mark No. 242015 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095214 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Night blue (RAL 
5022), melon yellow (RAL 1028) as shown in the 
mark.

 Owners

Name: Deutsche Lufthansa AG

Address: Von-Gablenz-Str. 2-6, 50679 Köln, Germany

Identification No.: 74005

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel agencies, namely providing information about 
travel offers and conditions, and about timetables 
and flight schedules; arranging (mediation regarding) 
travel reservations; travel arrangement; providing 
information about travel offers and conditions, and 
about timetables and flight schedules via database 
operation.

Class: 43 סוג: 43

Temporary accommodation reservations.

כ' שבט תשע"ג - 27631/01/2013



Trade Mark No. 242033 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1063965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Regine Sixt Kinderlife Stiftung

Address: Zugspitzstrasse 1, 82049 Pullach, Germany

Identification No.: 74761

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fund raising, in particular for supporting 
poor children.

כ' שבט תשע"ג - 27731/01/2013



Trade Mark No. 242035 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Activ Art Ltd. שם: ארט אקטיבי בע"מ

Address: 11 HaVeradim Street, Ganei-Yehuda, P.O.B. 
6516, Savyon, 56905, Israel

כתובת : רחוב הורדים 11, גני יהודה, ת.ד. 6516, סביון, 56532, 
ישראל

Identification No.: 514594415מספר זיהוי: 514594415

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: 41 סוג: 41

Entertainment  and cultural services; provision of 
entertainment, amusement, leisure, painting, creation 
and recreation facilities; providing teaching and 
educational services; providing workshops in the field 
of painting; all included in class 41

שירותי בידור ותרבות; אספקת שירותי בידור, שעשועים, 
מתקנים לציור, לשעות פנאי ובילוי; אספקת שירותי חינוך 

והוראה; אספקת סדנאות בתחום הציור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 41
                                                                                    

                  

כ' שבט תשע"ג - 27831/01/2013



OUDRASPERSE

Trade Mark No. 242037 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(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: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור של צבעים וציפויים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                               

כ' שבט תשע"ג - 27931/01/2013



OUDRACURE

Trade Mark No. 242038 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(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: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור של צבעים וציפויים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                               

כ' שבט תשע"ג - 28031/01/2013



OUDRATHERM

Trade Mark No. 242039 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(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: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור של צבעים וציפויים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                               

כ' שבט תשע"ג - 28131/01/2013



OUDRAFLEX

Trade Mark No. 242040 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(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: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור של צבעים וציפויים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                               

כ' שבט תשע"ג - 28231/01/2013



OUDRATOUGH

Trade Mark No. 242041 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 945

(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: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור של צבעים וציפויים; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                               

כ' שבט תשע"ג - 28331/01/2013



SP TOURING

Trade Mark No. 242042 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Address: Hyogo, Japan

Identification No.: 13903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Tires for land vehicles; Tires for motorcycles; all 
included in class 12.

צמיגים לכלי רכב יבשתיים; צמיגים לאופנועים; הנכללים בסוג 
                             .12

כ' שבט תשע"ג - 28431/01/2013



Trade Mark No. 242043 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28 צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28         

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, television programs, 
animated cartoon programs and motion picture films, 
on-line video games; all included in class 41

שירותי בידור, תכניות טלוויזיה, תכניות מצוירות מונפשות 
וסרטי קולנוע, משחקי מחשב מקוונים; הנכללים כולם בסוג 41   

                                                                  

כ' שבט תשע"ג - 28531/01/2013



Trade Mark No. 242044 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.   
                                                                                    

                                                                

כ' שבט תשע"ג - 28631/01/2013



Trade Mark No. 242045 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.   
                                                                                    

                                                                

כ' שבט תשע"ג - 28731/01/2013



Trade Mark No. 242046 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 71203

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

סיגריות, שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34.   
                                                                                    

                                                                

כ' שבט תשע"ג - 28831/01/2013



WorkStar

Trade Mark No. 242047 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: International Truck Intellectual Property 
Company, LLC

Address: 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois, 60555, 
U.S.A.

Identification No.: 802258

(Illinois Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles, namely trucks, buses and structural 
parts therefore.

כלי רכב יבשתיים, דהיינו, משאיות, אוטובוסים וחלקים מבניים 
שלהם             

כ' שבט תשע"ג - 28931/01/2013



Trade Mark No. 242049 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Liat Ramati-Navon שם: ליאת רמתי-נבון

Address: Sadot 8/8 Street, Ness Ziona, Israel כתובת : רחוב שדות 8/8, נס ציונה, ישראל

Identification No.: 032135766מספר זיהוי: 032135766

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

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

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, lectures, seminars, courses and workshops 
in the fields of self-identity, choice, leadership and 
relationships; all included in class 41

הדרכות, הרצאות, סימנרים, קורסים וסדנאות בנושאי זהות 
עצמית, בחירה, מנהיגות ומערכות יחסים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           41

כ' שבט תשע"ג - 29031/01/2013



Trade Mark No. 242057 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Address: Karlsruhe, Germany

Identification No.: 18526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Homeopathic preparations; all included in class 5.
 

תכשירים הומיאופטיים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
      

כ' שבט תשע"ג - 29131/01/2013



Trade Mark No. 242059 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Syneron Beauty Ltd. שם: סינרון ביוטי בע"מ

Address: Kochav Yokneam, New Industrial Park, P.O.B. 
219, Yokneam Illit, 20692, Israel

כתובת : כוכב יקנעם, פארק תעשיה חדש, ת.ד. 219, יקנעם 
עלית, 20692, ישראל

Identification No.: 514321835מספר זיהוי: 514321835

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A medical device for treatment of skin diseases, 
including acne; all included in class 10.

מתקן רפואי לטיפול במחלות עור, כולל אקנה; הנכללים כולם 
בסוג 10.                                                         

כ' שבט תשע"ג - 29231/01/2013



Trade Mark No. 242060 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 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, shirts, jackets, bottoms, 
pants, shorts, underwear, pajamas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, 
namely, hats; wrist bands; bandannas; all included in 
class 25.                 

ביגוד, דהיינו, עליוניות, חולצות, ג'קטים, מכנסיים, מכנסיים, 
מכנסיים קצרים; תחתונים; פיג'מות; הנעלה, דהיינו, נעליים, 
סניקרס, נעלי-בית ; כיסויי ראש, דהיינו, כובעים; רצועות לפרק 

כף היד; בנדנות; הנכללים כולם בסוג 25.

כ' שבט תשע"ג - 29331/01/2013



Trade Mark No. 242061 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

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 
entertainment; books featuring pictorial biographies; 
comic books; picture books; book covers; paper book 
markers; memo pads; note pads; scribble pad; 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 paper; 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; פנקס שרבוט; ספרי פגישות; 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. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

כ' שבט תשע"ג - 29431/01/2013



 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

כ' שבט תשע"ג - 29531/01/2013



Trade Mark No. 242062 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 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 
therefore; 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.   

                                                    

כ' שבט תשע"ג - 29631/01/2013



Trade Mark No. 242064 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 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, a television show 
about sports entertainment; entertainment services, 
namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered live and through the media 
of television; entertainment services, namely, a 
television show about professional wrestling; 
entertainment services, namely wrestling-related on-
going reality based television program; providing 
wrestling news and information via a global computer 
network; entertainment services; sporting activities; 
sports entertainment services; provision of 
entertainment and sporting news and information; 
television shows; reality television shows; pay per 
view television shows; entertainment provided over a 
global computer network; television shows provided 
over a global computer network; sports entertainment 
services provided over a global computer network; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, תוכנית טלוויזיה בנושא ספורט בידורי; 
שירותי בידור, דהיינו, הפקה והצגה של אירועי היאבקות 
מקצועיים המוגשים חי דרך מדיית טלוויזיה; שירותי בידור, 
דהיינו תוכנית טלוויזיה בנושא היאבקות מקצועית; שירותי 
בידור, דהיינו תוכנית טלוויזיה מתמשכת מבוססת מציאות 
הקשורה להיאבקות;  אספקת חדשות ומידע על היאבקות 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; שירותי בידור; פעילויות 
ספורטיביות; שירותי ספורט בידורי; אספקת חדשות ומידע 
ספורט ובידור; תוכניות טלוויזיה; תוכניות מציאות בטלוויזיה; 

תוכניות טלוויזיה בתשלום לפי צפייה; בידור המסופק דרך רשת 
מחשבים גלובאלית; תוכניות טלוויזיה המסופקות דרך רשת 

מחשבים גלובאלית; שירותי ספורט בידורי דרך רשת מחשבים 
גלובאלית; הנכללים כולם בסוג 41.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

כ' שבט תשע"ג - 29731/01/2013



Trade Mark No. 242065 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 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: 38 סוג: 38

Television broadcasting services; cable television 
broadcasting services; satellite television 
broadcasting; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet, cable networks, wireless 
networks, satellite, or interactive multimedia 
networks; audio and video broadcasting services 
over the Internet; transmission of information in the 
audiovisual field; mobile media services in the nature 
of electronic transmission of entertainment media 
content; podcasting services; webcasting services; 
video-on-demand transmission services; all included 
in class 38.

שירותי שידור טלוויזיה; שירותי שידור טלוויזיה בכבלים; שירותי 
שידור טלוויזיה בלווין; שירותי תקשורת, דהיינו, העברת 
הקלטות קוליות ואודיו-ויזואליות דרך האינטרנט, רשתות 
כבלים, רשתות אלחוטיות, לווין או רשתות מולטימדיה 

אינטראקטיביות; שירותי שידור וידאו ואודיו באינטרנט; העברת 
מידע בתחום האודיו-ויזואלי; שירותי מדיה ניידת בצורת העברה 
אלקטרונית של תוכן מדיה בידורית; שירותי פודקאסט; שירותי 
שידורי רשת; שירותי העברת וידאו-על-פי-דרישה; הנכללים 

כולם בסוג 38.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ' שבט תשע"ג - 29831/01/2013



Trade Mark No. 242068 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gitlin Eliahy  שם: גיטלין אליהו

Address: 2, Halper st apt 46, Bat Yam, Israel כתובת : רח' הלפר 2/46, בת ים, ישראל

Identification No.: 332571462מספר זיהוי: 332571462

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levit Michael Adv.

Address: 

שם: לויט מיכאל, עו"ד

כתובת : הבונים 2, רמת גן, 52117, בית הבונים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Frozen yogurt and yogurt based frozen confections; 
all included in class 30.

יוגורט קפוא ודברי מתיקה המבוססים על יוגורט; הנכללים כולם 
בסוג 30.                       

כ' שבט תשע"ג - 29931/01/2013



Trade Mark No. 242070 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HR Vision Ltd. שם: אייץ אר ויז'ן בע"מ

Address: 8 Hanarpeh St, Jerusalem, 91450, Har Hotzvim, 
Israel

כתובת : המרפא 8, ירושלים, 91450, הר חוצבים, ישראל

Identification No.: 512958992מספר זיהוי: 512958992

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS, Adv 

Address: 8 Ben Mimon, Jerusalem, 92261, Israel

שם: סי בי אל אס, עו"ד 

כתובת : בן מימון 8, ירושלים, 92261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development of direct recruiting 
technologies in various fields; including developing 
software for direct selecting, testing and recruiting 
manpower; all included in class 42.

מחקר ופיתוח טכנולוגיית מיון והשמת כח אדם ישירה בתחומים 
שונים; לרבות פיתוח תכנת מחשב למיון בידוק והשמת כח 

אדם; הנכללים כולם בסוג 42.                                             
                                                                      

כ' שבט תשע"ג - 30031/01/2013



ANTI-FRIZZ BY YUKO

Trade Mark No. 242076 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PHITEN Co., Ltd.

Address: 678 Tearaimizu-cho, Karasumadori 
Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto Pref., 604
-8152, Japan

Identification No.: 802159

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations, hair care products; bleaching 
preparations for hair; hair cleansing preparations; 
hair permanent preparations; preparations for 
permanent hair waves; neutralizers for permanent 
waving; neutralizers for hair permanent preparations; 
hair relaxers; hair straightening preparations; hair 
coloring preparations; hair colorants; hair dyes; hair 
waving preparations; hair permanent treatments; hair 
strengthening treatment lotions; hair care products, 
namely, shampoos, hair conditioners, hair lotions, 
hair gels, hair emulsions, hair creams and hair 
sprays; hair treatment preparations; non-medicated 
hair treatment preparations, namely, non-medicated 
hair treatment lotions, non-medicated hair treatment 
gels, non-medicated hair treatment emulsions, non-
medicated hair treatment creams, non-medicated 
hair treatment sprays and non-medicated hair 
treatment waxes; hair styling preparations; hair 
styling products, namely, hair styling lotions, hair 
styling gels, hair styling emulsions, hair styling 
creams, hair styling sprays and hair styling waxes; 
non-medicated scalp treatment shampoos, creams, 
lotions, gels, emulsions and sprays; cosmetics; 
soaps; hydrogen peroxides for cosmetic purposes; all 
included in class 3.                                                       
                                      

תכשירים לטיפוח השיער, מוצרים לטיפוח השיער; תכשירי 
הלבנה לשיער; תכשירים לניקוי השיער; תכשירים להפיכת 

השיער למסולסל באופן תמידי; תכשירים להפיכת השיער לגלי 
באופן תמידי; מנטרלים לסלסול תמידי, מנטרלים לשיער גלי 
תמידי; חומרים להחלקת שיער; תכשירים ליישור שיער; 

תכשירים לצביעת שיער; צבענים לשיער; חומרי צבע לשיער; 
תכשירים להפיכת השיער לגלי; תחליבים לטיפול בשיער אשר 
עבר החלקה או יישור; מוצרים לטיפול בשיער, דהיינו, שמפו, 
מרכך לשיער, תרחיצים לשיער, ג'לים לשיער, תחליבים לשיער, 

קרמים לשיער וספריי לשיער; תכשירים לטיפול בשיער; 
תכשירים לא תרופתיים לטיפול בשיער, דהיינו, תרחיצים שאינם 
מכילים תרופות לטיפול בשיער, ג'לים שאינם מכילים תרופות 
לטיפול בשיער, תחליבים שאינם מכילים תרופות לטיפול 

בשיער, קרמים שאינם מכילים תרופות לטיפול בשיער, ספריי 
שאינו מכיל תרופות לטיפול בשיער, ווקס שאינו מכיל תרופות 
לטיפול בשיער; מוצרים לעיצוב השיער; מוצרים לעיצוב השיער, 

דהיינו, תרחיצים לעיצוב השיער, ג'לים לעיצוב השיער, 
תחליבים לעיצוב השיער, קרמים לעיצוב השיער, ספריי לעיצוב 
השיער ו-ווקס לעיצוב השיער; שמפו שאינו מכיל תרופות לטיפול 
בקרקפת, קרמים שאינם מכילים תרופות לטיפול בקרקפת, 

תרחיצים שאינם מכילים תרופות לטיפול בקרקפת, ג'לים שאינם 
מכילים תרופות לטיפול בקרקפת, תחליבים שאינם מכילים 
תרופות לטיפול בקרקפת וספריי שאינו מכיל תרופות לטיפול 

בקרקפת; מוצרי קוסמטיקה; סבונים; מי חמצן למטרות 
קוסמטיות; הכלולים כולם בסוג 3.

כ' שבט תשע"ג - 30131/01/2013



WEBOS BUTLER

Trade Mark No. 242081 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800142

(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: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of computer 
hardware and telecommunications equipment; all 
services included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב וציוד 
טלקומוניקציות; הנכללים כולם בסוג 37.                               

                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Design, installation, maintenance and repair of 
computer software; technical support services, 
namely, service desk/help desk and troubleshooting 
services for IT infrastructure, computer hardware, 
computer software and computer peripherals; 
information management services, namely, acting as 
an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, bookmarking, transmission, storage and 
sharing of data and information; computer services, 
namely, cloud computing services in the nature of an 
ASP provider over a distributed network of computers 
and servers that hosts the productivity and 
administrative software applications of others; all 
servises included in class 42.

עיצוב, התקנה, תחזוקה ותיקון של תוכנת מחשב; שרותי 
תמיכה טכנית, שהינם, מתן שירות וסיוע ושרותי איתור בעיות 
לתשתית טכנולוגיית המידע, חומרת מחשב, תוכנת מחשב 
וציוד היקפי למחשב; שירותי ניהול ומידע, שהינם, מתפקדים 
כשירות סקר, אפליקציה בתחום של ניהול ידע להכלת תוכנת  
אפליקציה של מחשב לאיסוף, עריכה, ארגון, שינוי, סימניות 

אלקטרוניות, העברה, אחסנה ושיתוף של נתונים ומידע  שרותי 
מחשב, שהינם, ענן מחשב שרותים מסוג של ספק של איי אס 
פי מעל רשת מחולקת של מחשבים ושרתים שמכילים תוכנות 
אפליקציה פרודוקטיביות ומנהליות של אחרים; 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., 28/06/2011, No. 85357846 ארה"ב, 28/06/2011, מספר 85357846

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 30231/01/2013



WEBOS PIVOT

Trade Mark No. 242082 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800142

(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

Retail store services featuring computer software 
provided via the internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store 
services featuring computer software for use on 
handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; all included in class 35.

שירותי קמעונאות המציעות תוכנות מחשב המסופקות 
באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת מחשביים ואלקטרוניים; 
שירותי קמעונאות המציעות תוכנות מחשב לשימוש מכשירי כף 
יד ניידים אלקטרוניים דיגיטאליים ומוצרי צריכה אלקטרוניים 

אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
                                                                                  

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

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

U.S.A., 03/06/2011, No. 85337871 ארה"ב, 03/06/2011, מספר 85337871

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 30331/01/2013



DURALOCK

Trade Mark No. 242088 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Duracell Batteries BVBA

Address: Aarschot, Belgium

Identification No.: 2712

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrochemical cells and batteries; battery chargers, 
battery testers; power monitoring and control devices

תאים אלקטרוכימיים וסוללות אלקטרוכימיות; מטעני סוללות, 
מכשירי בדיקה לסוללות; מתקנים לשליטה ובקרה של כוח.

   

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

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

Switzerland, 05/07/2011, No. 578392011 שוויץ, 05/07/2011, מספר 578392011

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 30431/01/2013



HP APPSYSTEMS

Trade Mark No. 242089 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800142

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
peripherals; all included in class 9.

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                             

Class: 42 סוג: 42

Computer services; cloud computing services; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב; שירותי מחשוב ענן; הנכללים כולם בסוג 42.     
                              

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

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

U.S.A., 19/05/2011, No. 85324726 ארה"ב, 19/05/2011, מספר 85324726

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 30531/01/2013



HP VIRTUALSYSTEM

Trade Mark No. 242090 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Identification No.: 800142

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; computer 
peripherals; all included in class 9.

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                             

Class: 42 סוג: 42

Computer services; cloud computing services; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב; שירותי מחשוב ענן; הנכללים כולם בסוג 42.     
                              

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

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

U.S.A., 19/05/2011, No. 85324741 ארה"ב, 19/05/2011, מספר 85324741

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 30631/01/2013



Trade Mark No. 242091 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services and retail store services (including on-
line store services) connected with goods made from 
leather or imitation leather, bags of all kinds, 
satchels, travel bags, holdalls, wallets, cases, toilet 
bags, school bags, umbrellas, parasols, key cases, 
belts for wear, shoe linings of leather, sports bags, 
card holders, briefcases, beachbags, shoulder bags, 
handbags, clothing, footwear, headgear, shoes, 
boots, slippers, sandals, trainers, sports shoes, 
wellington boots, replacement parts and fittings for 
footwear (including inner socks, heels, heel tips, heel 
protectors, soles and heel pads), laces, buckles, 
eyelets, fasteners, hooks and ornaments (all for 
footwear), jewellery and imitation jewellery, watches, 
preparations for footwear, leather and suede 
preservation, preparations for cleaning and polishing 
footwear, footwear conditioners, detergent 
compositions and pastes for shoe cleaning, polishes, 
sprays, creams and waxes for shoes, applicators 
containing footwear polishing preparations, 
impregnated sponges for footwear cleaning, shoe 
horns, shoe stretchers, shoe trees, shoe brushes, 
shoe cloths, shoe polishers, footwear cleaning 
articles, shoe cleaners, shoe scrapers, toys and 
playthings, stationery items and goods made from 
paper and cardboard; catalogue ordering services; 
telephone ordering services featuring footwear, 
apparel, bags, jewellery, shoe polishes, shoe 
polishers and shoe cleaners; provision of advice and 
information pertaining to footwear, apparel, bags, 
shoe polishers, shoe polishes and shoe cleaners and 
to the manufacture and care of footwear; all included 
in class 35.

שירותי קמעונאות ושירותי חנות קמעונאית (כולל שירותי חנות 
מקוונת) הקשורים לסחורות העשויות מעור או חיקוי עור, תיקים 

מכל הסוגים, ילקוטים, תיקי נסיעה, תרמילים, ארנקים, 
נרתיקים, תיקי רחצה, תיקי בית ספר, מטריות, שמשיות, 

נרתיקי מפתחות, חגורות ללבישה, רפידות נעליים מעור, תיקי 
ספורט, מחזיקי כרטיסים, תיקי מסמכים, תיקי חוף, תיקי כתף, 
תיקי יד, הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, נעליים, מגפיים, נעלי 
בית, סנדלים, אימוניות, נעלי ספורט, מגפי וולינגטון, חלקי 

ומתאמי חילוף עבור הנעלה (הכוללים  גרביים פנימיות, עקבים, 
קצות העקבים, מגני עקבים, סוליות ורפידות עקב), שרוכים, 

אבזמים, לולאות, מהדקים, ווים וקישוטים (כולם עבור הנעלה), 
תכשיטים וחיקויים של תכשיטים, שעונים, תכשירים עבור 

הנעלה, שימור עור וזמש, תכשירי ניקוי וצחצוח עבור הנעלה, 
מרככים עבור הנעלה, תרכובות ומשחות של חומרי ניקוי עבור 
ניקוי נעליים, מבריקים, תרסיסים, קרמים ושעוות לנעליים, 
מתקנים המכילים תכשירי הברקה להנעלה, ספוגיות ספוגות 

לניקוי הנעלה, כפות לנעליים, מרחיבי נעליים, אימומים לנעליים, 
מברשות לנעליים, אריגים לנעליים, מבריקי נעליים, פריטי ניקוי 
להנעלה, מנקי נעליים, מגרדות נעליים, צעצועים ודברי משחק, 
פריטים וסחורות של מכשירי כתיבה, העשויים מנייר וקרטון; 
שרותי הזמנות מקטלוג; שירותי הזמנות טלפוניות של מוצרי 
הנעלה; הלבשה, תיקים, תכשיטים, מבריקי נעליים, ממרקי 
נעליים ומנקי נעליים; אספקת ייעוץ ומידע בנוגע להנעלה, 

הלבשה, תיקים, מבריקי נעליים, ממרקי נעליים ומנקי נעליים 
ולייצור והטיפוח של הנעלה; 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)

United Kingdom, 19/10/2011, No. 2598509 ממלכה מאוחדת, 19/10/2011, מספר 2598509

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 30731/01/2013



 Owners

Name: C & J CLARK INTERNATIONAL LIMITED

Address: Somerset, United Kingdom

Identification No.: 29528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ' שבט תשע"ג - 30831/01/2013



ECODAN

Trade Mark No. 242096 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mitsubishi Electric Corporation

Address: 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 802304

a corporation established under the laws of Japan

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: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, cooling, drying, ventilation and 
air conditioning; heat pump boilers; heat exchangers; 
heat pumps; water-heating and space-heating 
apparatus; all included in class 11.

מנגנוני לחימום, קירור, ייבוש, איוורור ומיזוג, דוד חימום; 
מחליפי חום; משאבות חום; מנגנוני חימום למים וחימום חלל; 
הנכללים כולם בסוג 11.                                                     

                                                              

כ' שבט תשע"ג - 30931/01/2013



Trade Mark No. 242101 מספר סימן

Application Date 07/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095379 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Landmark Education LLC

Address: 353 Sacramento Street, San Francisco CA 
94111, U.S.A.

Identification No.: 74023

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting workshops 
and seminars in the fields of effectiveness, 
productivity, communication, leadership, 
management, and personal and organizational 
development.

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

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

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289638 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289638

Class: 41 סוג: 41

כ' שבט תשע"ג - 31031/01/2013



Trade Mark No. 242111 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095494 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, white 
and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
"FINANSKONSULT"

Address: "Altzeko" str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

Identification No.: 71954

(Bulgaria Ltd./LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos; smokers' 
articles; matches.

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

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

Bulgaria, 11/04/2011, No. 118942 בולגריה, 11/04/2011, מספר 118942

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 31131/01/2013



Trade Mark No. 242117 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 4Life Trademarks, LLC

Address: 9850 South 300 West, Sandy, UT 84070, 
U.S.A.

Identification No.: 74031

(Utah, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed foods in the form of capsules, liquids, 
powders, and tablets consisting of cow colostrums; 
health food and food supplements not for medical 
purposes consisting of cow colostrums; health food 
and health products consisting of cow colostrums.

Class: 30 סוג: 30

Processed foods in the form of capsules, liquids, 
powders, and tablets consisting of herbs; health food 
and food supplements not for medical purposes 
consisting of extracts from herbs; health food and 
health products consisting of herbs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 25/05/2011, No. 85330075 ארה"ב, 25/05/2011, מספר 85330075

Class: 29 סוג: 29

U.S.A., 25/05/2011, No. 85330203 ארה"ב, 25/05/2011, מספר 85330203

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 31231/01/2013



Trade Mark No. 242119 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095599 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOBERASCO S.p.A.

Address: Regione Bagnoli 5, I-17031 Albenga (SV), Italy

Identification No.: 74032

(IT Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits; jellies, 
jams, compotes; frosted fruits and fruit jellies; fruit 
chips; fruit pulp; dried fruits, preserved fruit; fruit 
salads; fruit compotes; stewed fruits; canned fruits; 
fruit peel; fruit preserved in alcohol; frozen fruits; 
crystallised fruits; fruit puree; preserves; fruit in syrup; 
fruit desserts; crystallised fruits; fruit bars; mixed fruit; 
fruit, preserves; fruit yoghurt; fruit chips; fruit purees; 
muesli with fruit; dehydrated fruits; fruit bars; fruit oils; 
fruit products; fruit chips; fruit rinds; fruit jams; fruit 
creams; crystallised fruits; dried fruits and dried fruit 
products; fruit rolls; fruit pectin; fruit slices made of 
dried fruits; sandwich fillings with a fruit base; fruit 
preparations; fruit chips and roots for food; snacks 
(food-stuffs) with a dried fruit or concentrated fruit 
component; mixed dried fruits; packaged nuts; cut 
fruits that are bottled; cut fruits that are canned; cut 
fresh fruits; dates; processed dates; dates 
(preserved, dried, cooked); prepared figs and raisins; 
nuts and almonds, prepared, dates, almonds, 
ground; peanuts, processed, crystallised fruits, 
raisins; fruit paste.

כ' שבט תשע"ג - 31331/01/2013



Trade Mark No. 242126 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73757

(Germany Aktiengesellschaft (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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely automobiles. 

Class: 28 סוג: 28

Miniatures of vehicles.

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

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

Germany, 28/04/2011, No. 30 2011 025 140.1/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 140.1/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 31431/01/2013



Trade Mark No. 242128 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73757

(Germany Aktiengesellschaft (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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely automobiles, except tyres and inner 
tubes for tyres.

Class: 28 סוג: 28

Miniatures of vehicles.

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

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

Germany, 28/04/2011, No. 30 2011 025.143.6/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 025.143.6/12 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 31531/01/2013



Trade Mark No. 242129 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73757

(Germany Aktiengesellschaft (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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely automobiles except tyres and inner 
tubes for tyres.

Class: 28 סוג: 28

Miniatures of vehicles.

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

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

Germany, 28/04/2011, No. 30 2011 025 144.4/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 144.4/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 31631/01/2013



Trade Mark No. 242130 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

Identification No.: 71734

(New York, United States of America Corporation)

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, moisturising, 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.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/02/2011, No. 2572955 ממלכה מאוחדת, 21/02/2011, מספר 2572955

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 31731/01/2013



Trade Mark No. 242133 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Enghard,Florian

Address: Wiesenstr. 17, 65843 Sulzbach, Germany

Identification No.: 74034

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric heating apparatus, namely warming 
apparatus for baby bottles.

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

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

European Community Trade Mark, 05/04/2011, No. 
009903014

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/04/2011, מספר 
009903014

Class: 11 סוג: 11

כ' שבט תשע"ג - 31831/01/2013



Trade Mark No. 242139 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095740 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE DUCASTEL

Address: 37 Avenue de la Bastide, F-46140 
CASTELFRANC, France

Identification No.: 74038

(Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations, hair dyes and bleaching 
products, shampoos.

כ' שבט תשע"ג - 31931/01/2013



Trade Mark No. 242142 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095799 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU OTVETSTVENNOSTYU 
"LIVIZ"

Address: 5, ul. Nagornaya, Krasnoe selo, RU-198320 
SANKT-PETERBURG, Russian Federation

Identification No.: 74040

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

כ' שבט תשע"ג - 32031/01/2013



Trade Mark No. 242143 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095800 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; Jewellery, 
horological and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials included in this class; Trunks and 
travelling 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)

European Community Trade Mark, 24/05/2011, No. 
009990953

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/05/2011, מספר 
009990953

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 32131/01/2013



 Owners

Name: Rumelis,Elias

Address: Scheffelstr. 11, 63071 Offenbach, Germany

Identification No.: 74041

Name: Erdogan,Akin

Address: Scheffelstr. 11,Offenbach, 63071 GERMANY, 
Germany

Identification No.: 74042

כ' שבט תשע"ג - 32231/01/2013



Trade Mark No. 242146 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095854 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Asphalting; drilling of wells; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; 
retreading of tires [tyres]; building sealing; mining 
extraction; knife sharpening; building insulating; 
repair information; construction information; 
bricklaying; riveting; varnishing; re-tinning; 
scaffolding; road paving; car wash; vehicle wash; 
building construction supervision; rustproofing; anti-
rust treatment for vehicles; strong-room maintenance 
and repair; vehicle maintenance; painting or repair of 
signs; cleaning of buildings [exterior surface]; vehicle 
polishing; rental of road sweeping machines; rental of 
cleaning machines; rental of construction equipment; 
rental of bulldozers, rental of excavators, rental of 
cranes [construction equipment]; plumbing; masonry; 
roofing services; painting, interior and exterior; 
underwater repair; cabinet making [repair]; plastering; 
quarrying services; repair of security locks; motor 
vehicle maintenance and repair; burner maintenance 
and repair; airplane maintenance and repair; safe 
maintenance and repair; pump repair; vehicle repair; 
vehicle greasing; demolition of buildings; warehouse 
construction and repair; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; pipeline construction 
and maintenance; pier breakwater building; 
underwater construction; harbour construction; 
factory construction; construction; shipbuilding; 
artificial snow-making services; irrigation devices 
installation and repair; elevator installation and repair; 
heating equipment installation and repair; burglar 
alarm installation and repair; furnace installation and 
repair; air conditioning apparatus installation and 
repair; fire alarm installation and repair; freezing 
equipment installation and repair; electric appliance 
installation and repair; installation, maintenance and 
repair of computer hardware; machinery installation, 
maintenance and repair; interference suppression in 
electrical apparatus; boiler cleaning and repair; 
vehicle cleaning; pumicing, sanding.

כ' שבט תשע"ג - 32331/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Stroitelnaya kompania "Most"

Address: korp.4, d.9, Michurinsky prospect, RU-119192 
Moskva, Russian Federation

Identification No.: 74044

(RU Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo)

כ' שבט תשע"ג - 32431/01/2013



Trade Mark No. 242147 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM AG

Address: Hellabrunner Str. 1, 81543 MÜNCHEN, 
Germany

Identification No.: 74045

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; parts of aforementioned goods, 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)

Germany, 10/03/2011, No. 302011014163.0/11 גרמניה, 10/03/2011, מספר 302011014163.0/11

Class: 11 סוג: 11

כ' שבט תשע"ג - 32531/01/2013



Trade Mark No. 242148 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095874 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM AG

Address: Hellabrunner Str. 1, 81543 MÜNCHEN, 
Germany

Identification No.: 74045

(Germany Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, especially electric lamps and 
luminaires; parts of the aforementioned 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)

Germany, 10/03/2011, No. 302011014164.9/11 גרמניה, 10/03/2011, מספר 302011014164.9/11

Class: 11 סוג: 11

כ' שבט תשע"ג - 32631/01/2013



Trade Mark No. 242154 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Limited

Address: Globe House,,4 Temple Place, London WC2R 
2PG, United Kingdom

Identification No.: 74051

(England and Wales Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, tobacco and tobacco 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)

United Kingdom, 31/03/2011, No. 2576965 ממלכה מאוחדת, 31/03/2011, מספר 2576965

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 32731/01/2013



Trade Mark No. 242158 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096053 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; goods made from paper and 
cardboard, not included in other classes, namely, 
coasters made of paper or of cardboard, articles, 
paper for pastry and sorbets, hand-towels of paper, 
paper tablecloths, paper table linen, face towels of 
paper, paper handkerchiefs, cardboard articles, 
namely, cardboard; paper bags, small paper bags, 
paper envelopes, small paper bags for wrapping; 
packaging materials, namely, cardboard packaging, 
paper pouches for packaging, bobbins and spools of 
paper or cardboard, for packaging purposes, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; carry bags 
of plastics, namely, plastic shopping bags, plastic 
trash bags, plastic lunch bags, bookbinding material, 
namely bookbinding tape, bookbinding wire, 
bookbindings, cloth for bookbinding, printing type, 
printing blocks, printed matter and periodical 
publications, namely, books, magazines, 
newspapers, journals, reviews, pamphlets, 
catalogues, leaflets, vouchers and coupons, all in the 
field of travel, tickets, and posters, writing paper, 
copy paper, parchment paper, carbon paper, paper 
rolls for calculating machines, notebook paper, note 
papers, envelopes, loose-leaf pads, book covers, 
notebook covers, writing instruments, namely, 
pencils, ballpoint pens, pen nibs, typewriters and 
office requisites, namely, staplers, rubber bands, 
punches, paper embossers, envelope sealing 
machines, franking machines, finger-stalls, correcting 
fluid for type, paint brushes, paint applicator rollers.

Class: 34 סוג: 34

Raw or manufactured tobacco; tobacco goods, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling 
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, 
kretek; tobacco substitutes (for non-medical 
purposes); smokers' articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, 
cigarette cases and ashtrays not of precious metal, of 
alloys thereof or plated therewith, pipes, pocket 
machines for rolling cigarettes, lighters; ashtrays; 
matches; match boxes.

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

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

כ' שבט תשע"ג - 32831/01/2013



 Owners

Name: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak,,Pak İs Merkezi, 
No:, BEŞIKTAŞ-ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 73931

(Turkey Joint Stock Company)

Turkey, 02/08/2011, No. 2011/63280 טורקיה, 02/08/2011, מספר 2011/63280

Class: 16 סוג: 16

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 32931/01/2013



Trade Mark No. 242159 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096055 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EIZO NANAO CORPORATION

Address: 153 Shimokashiwano-machi,,Hakusan-shi, 
Ishikawa 924-8566, Japan

Identification No.: 73804

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for calibration and quality control 
(QC) management of monitors.

כ' שבט תשע"ג - 33031/01/2013



Trade Mark No. 242163 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096078 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73757

(Germany Aktiengesellschaft (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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely automobiles. 

Class: 28 סוג: 28

Miniatures of vehicles.

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

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

Germany, 28/04/2011, No. 30 2011 025 146.0/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 146.0/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 33131/01/2013



Trade Mark No. 242164 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096086 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EIZO NANAO CORPORATION

Address: 153 Shimokashiwano-machi,,Hakusan-shi, 
Ishikawa 924-8566, Japan

Identification No.: 73804

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer monitors; video monitors; liquid crystal 
display monitors.

כ' שבט תשע"ג - 33231/01/2013



Trade Mark No. 242169 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0373206 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Recordati Ireland Limited

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

Identification No.: 74058

(Irlande Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of urinary 
diseases. 

כ' שבט תשע"ג - 33331/01/2013



Trade Mark No. 242207 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pfizer Inc.

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

Identification No.: 801593

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lysosomal storage diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות אגירה ליזוזומוליות; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                       

        

כ' שבט תשע"ג - 33431/01/2013



 חבורת הגופים
Trade Mark No. 242208 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; all included 
in class 18.

מטריות, תיקי נשיאה, תיקי גב, פאוצ'ים, תיקי שליחים, תיקי יד, 
ארנקים לגברים ולנשים, תיקי ספורט, תיקי בגדים למסעות, 
תרמילי גב, ארנקים למטבעות, קיטבגים, תיקי חוף; הנכללים 
כולם בסוג 18.                                                         

Class: 25 סוג: 25

Bathing Suits, Bathrobes, Beachwear, Clothing Belts, 
Shorts, Jackets, Coats, Socks, Footwear, Bandanas, 
Sweaters, Halloween Costumes,  Character 
Costumes, Stage Costumes, Masquerade Costumes, 
Dresses, Gloves, Gym Shorts, Ear Muffs, Neckwear, 
Pajamas, Pants, Shirts, Sweat Shirts, Ski Wear, 
Slacks, Sun Visors, Suspenders, Turtlenecks, 
Underclothes, Vests, Warm-Up Suits, Headwear; all 
included in class 25.

בגדי ים, חלוקי אמבטיה, לבוש חוף, חגורות לבוש, מכנסונים, 
ג'קטים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים, תחפושות 
ליל כל הקדושים, תחפושות של דמויות, תחפושות במה, 

תחפושות נשף, שמלות, כפפות, מכנסוני כושר, כיסויי אוזניים, 
צווארונים, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, חולצות הזעה, לבוש 
סקי, בגדים מחוייטים, מצחיות, כתפיות גומי, צווארוני גולף, 

בגדים תחתונים, ווסטים, חליפות אימון, כובעים; הנכללים כולם 
בסוג 25.                       

Class: 28 סוג: 28

Games And Playthings, Namely, Card Games, Darts, 
Dolls; Inflatable Toys; Plush Dolls; Plush Toys; Action 
Figures And Accessories Thereof; Stand Alone Video 
Game Machines Utilizing Cd Rom's, Stand Alone 
Video Game Machines, Stand Alone Audio Output 
Game Machines, And Board Games; Sporting 
Articles, Namely, Golf Clubs, Baseballs, Footballs, 
Paddle Balls, Activity Balls, Activity Toys, 
Skateboards, Baseball Bats; Decorations For 
Christmas Trees; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק, שהינם, כרטיסי משחק, לוחות מטרה, 
בובות; צעצועים מתנפחים; בובות פרווה; צעצועי פרווה; דמויות 
פעולה ועזרים עבורם; מכשירי משחקי וידאו ליחיד המשתמשים 
בכונני דיסקים, מכשירי משחקי וידאו ליחיד, מכשירי משחק 
פלט אודיו ליחיד ומשחקי לוח, ציוד לספורט, שהינו, מקלות 

גולף, כדור בסיס, כדורגל, כדורי מטקות, כדורי פעילות, צעצועי 
פעילות, גלגשות, מחבטי כדור בסיס; קישוטים לעצי חג המולד; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                                     
                                                                                

Class: 41 סוג: 41

Entertainment Services In The Nature Of An 
Amusement Park Ride And Attraction, Entertainment, 
Sporting And Cultural Services, Including Production 
Of Radio And Television Programs; Production Of 
Films And Live Entertainment Features; Production 
Of Animated Motion Pictures And Television 
Features; Cinema And Television Studios Services; 
Motion Picture Entertainment, Television 
Entertainment Services, Including Live Entertainment 
Performances And Shows, The Publication Of Books, 
Magazines And Periodicals; Providing Information On 
The Applicant’s Entertainment Services To Multiple 
Users Via The World Wide Web Or The Internet Or 
Other On-Line Databases; Production Of Dance 
Shows, Music Shows And Video Award Shows; 
Comedy Shows, Game Shows And Sports Events 
Before Live Audiences Which Are Broadcast Live Or 
Taped For Later Broadcast; Live Musical Concerts; 
Tv News Shows; Organizing Talent Contests And 
Music And Television Award Events; Organizing And 
Presenting Displays Of Entertainment Relating To 
Style And Fashion; Providing Information In The Field 
Of Entertainment By Means Of A Global Computer 
Network; all included in class 41.

שירותי בידור בסגנון פארק שעשועים רכיבה ואטרקציה, בידור, 
שירותי ספורט ותרבות, הכוללים הפקה של תוכניות רדיו 
וטלוויזיה; הפקה של סרטים והצגות בידור חיות; הפקה של 

תמונות אנימציות תנועה והצגות טלוויזיה; שירותי סטודיו סינמה 
וטלוויזיה; בידור תמונות נעות, שירותי בידור טלוויזיה, הכוללים 

הופעות בידור חיות ומופעים, ההוצאה לאור של ספרים, 
מגזינים וכתבי עת; אספקת מידע על שירותי הבידור של 

הבעלים למספר רב של משתמשים דרך הרשת האינטרנטית או 
האינטרנט או מאגרי מידע מקוונים אחרים; הפקה של מופעי 
ריקוד, מופעי מוסיקה ומופעי פרסי וידאו; מופעי קומדיה, מופעי 
משחקים ואירועי ספורט בפני קהל המשודרים בשידור חי או 
מוקלטים לשידור מאוחר יותר; קונצרטים חיים של מוסיקה; 
תוכניות חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות כישרונות ואירועי 
פרסי מוסיקה וטלוויזיה; ארגון והצגה של תערוכות של בידור 
הקשורים לסטייל ואופנה; אספקת מידע בתחום הבידור 

באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ' שבט תשע"ג - 33531/01/2013



 Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

Identification No.: 63424

(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

כ' שבט תשע"ג - 33631/01/2013



Trade Mark No. 242209 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD

Address: 260 JIanxin East Road, Jiangbei District, 
Chongging, People's Republic of China

Identification No.: 802305

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: 12 סוג: 12

Motor buses; Vans [vehicles]; Cars; Vehicle chassis; 
Windscreens; Driving motors for land vehicles; 
Motors for land vehicles; Suspension shock 
absorbers for vehicles; Vehicle wheels; Steering 
wheels for vehicles; all included in class 12.

אוטובוסים מוטוריים; טנדרים [כלי רכב]; מכוניות; שלדה רכב, 
שמשות,  מנועי נהיגה לכלי רכב יבשתיים; מוטורים לכלי רכב 
יבשתיים; בולמי זעזועים השעיה עבור כלי רכב; גלגלי רכב; 

גלגלי ההיגוי לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                     
                                    

כ' שבט תשע"ג - 33731/01/2013



CISCO SMART+CONNECTED

Trade Mark No. 242224 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; routers; 
network adapters; wireless access points; computer 
servers; network storage devices; telephones; 
wireless communications devices; 
telecommunications switches; network access range 
expanders; communication terminals comprising 
computer hardware and/or software for providing 
video, audio, data, video game, and telephone 
communications and/or transmissions; computer 
hardware and software for network security 
functionality, including firewalls, data encryption, 
and/or interoperability with network security 
protocols; computer hardware and software for 
interconnecting, managing, securing and operating 
local and wide area networks; software for facilitating 
the interoperability of multiple software applications; 
software for energy management; software for power 
grid data communication networks; audio, video and 
web conferencing hardware, software and systems; 
all included in class 9

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; נתבים; מתאמי רשתות; נקודות 
גישה אלחוטיים; שרתי מחשב; התקנים לאחסון רשת; טלפונים; 
התקני תקשורת אלחוטיים; מתגי טלקומוניקציה; מרחיב תווך 
לגישה לרשת; טרמינלי תקשורת הכוללים חומרת ו/או תוכנת 
מחשב לסיפוק וידיאו, אודיו, מידע, משחק מחשב, ותקשורת 

ו/או שידור טלפוניה; חומרת ותוכנת מחשב לשימושיות 
באבטחת רשת, הכולל חומת אש, הצפנת מידע, ו/או יכולת 
פעולה הדדית עם נוהל תקני להעברת קובצי נתונים של 

אבטחת רשת; חומרת ותוכנת מחשב בשביל התחברות, ניהול, 
אבטחת ותפעול רשתות מקומיות ורחבות; תוכנות לסיוע 
ביכולת פעולה הדדית של אפליקציות תוכנה רבות; תוכנה 

לניהול אנרגיה; תוכנות בשביל רשתות נתוני תקשורת של קווי 
שידור המחוברים אחד לשני; חומרה, תוכנה ומערכות לאודיו, 
וידיאו וועידות רשת; הנכללים כולם בסוג 9.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 35 סוג: 35

Business consultation; business consultation in the 
fields of information technology, communications, 
utilities, energy efficiency; emerging environmental 
technologies, business process technology, 
organizational learning, change management, and 
operational sustainability; business consulting 
services; business consulting services, namely, 
providing assistance in development of business 
strategies and creative ideation; business consulting 
services in the field of energy usage management 
and energy efficiency ; all included in class 35.

יעוץ עסקי; יעוץ עסקי בתחומי מידע טכנולוגי, תקשורתי, 
תועלתיות, נצילות אנרגיה; טכנולוגיות סביבתיות המתגלות, 
טכנולוגיה לתהליכים עסקיים, לימוד ארגוני, שינוי הנהלה, 

מתודות המעריכות האם עסקים יכולים להתקיים מבלי לשים 
משאבים עתידיים בסיכון ; שירותי יעוץ עסקיים; שירותי יעוץ 

עסקיים, דהיינו, סיפוק סיוע בפיתוח אסטרטגיות והגיית רעיונות 
יצירתיים עסקיים; שירותי יעוץ עסקיים בתחום ניהול שימוש 

באנרגיה ונצילות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Consulting and advisory services; customer support 
services; technical support services; computer 
network design services; computer services for 
others; software as a service (SAAS) services; on 
line services, namely, providing information via 
computer networks in the fields of computer 
networking, computer networks, computer systems, 
computer and network security, cable television 
systems, technical consultation and research in the 
field of computer networks, and network systems 
design; technical expertise services and technical 
advice in the fields of energy management and 
sustainability; providing new ideas and concepts for 
technology, public services, and environmental 
sustainability for others; all included in class 42.

שירותי יעוץ ומתן עצות; שירותי תמיכה בלקוחות; שירותי 
תמיכה טכניים; שירותי עיצוב רשתות מחשב; שירותי מחשב 
עבור אחרים; שירותי תוכנות כשירות (SAAS); שירותים 
מקוונים, דהיינו, סיפוק מידע דרך רשתות מחשב בתחומי 
רישות מחשבים, רשתות מחשב, מערכות מחשב, אבטחת 

מחשבים ורשתות, מערכות כבלים לטלוויזיה,יעוץ ומחקר טכני 
בתחום רשתות מחשב, ועיצוב מערכות רשת; שירותים טכניים 
מקצועיים ויעוץ טכני בתחום ניהול אנרגיה וקיומיות; סיפוק 
רעיוניות וקונספציות חדשים לטכנולוגיה, שירותים ציבוריים, 
וקיומיות סביבתית עבור אחרים; הנכללים כולל בסוג 42.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ' שבט תשע"ג - 33831/01/2013



 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

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

Identification No.: 800493

A California 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

כ' שבט תשע"ג - 33931/01/2013



Trade Mark No. 242227 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Garage International Lux SARL

Address: 1 Allee Scheffer, Suite 2.05.1, L-2520, 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 802263

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics; all included in 
Class 3.

בושם, שמנים אתריים, קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.             
                    

Class: 18 סוג: 18

Handbags, knapsacks; all included in Class 18. תיקי יד, תרמילי גב; הכל כלול בסוג 18.                   

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הכל כלול בסוג 25.           
      

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, namly perfumery, essential oils, 
cosmetics, handbags, knapsacks, clothing, footwear, 
headgear; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית, דהיינו לבושם, שמנים אתריים, 
תמרוקים, תיקי יד, תיקי גב, ביגוד, הנעלה, וכיסויי-ראש; הכל 

כלול בסוג 35.                                               

כ' שבט תשע"ג - 34031/01/2013



Trade Mark No. 242231 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maccabi Health Services שם: מכבי שירותי בריאות

Address: 27 Hamered Street, Tel Aviv - Yaffo, Israel כתובת : רח' המרד 27, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 22799מספר זיהוי: 22799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, including nursing care insurance.  ביטוח, לרבות ביטוח סיעודי.                                   

Class: 44 סוג: 44

Medical and healthcare services. שירותי רפואה ובריאות.                       

כ' שבט תשע"ג - 34131/01/2013



NASTY GAL

Trade Mark No. 242232 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NASTY GAL, INC.

Address: 523 W. 6th Street, Suite 330, Los Angeles, 
California, 90014, U.S.A.

Identification No.: 802308

a California 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: 25 סוג: 25

Clothing, headwear, footwear and related 
accessories; all included in class 25.

דברי הלבשה, כיסויי ראש, דברי הנעלה ואביזרים נלווים; 
הכלולים כולם בסוג 25.             

Class: 35 סוג: 35

Online and retail store services in the field of clothing, 
footwear, headwear and accessories; all included in 
class 35.

שירותים מקוונים ושירותי חנות קמעונית בתחום של דברי 
הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש, ואביזרים; הכלולים כולם 

בסוג 35.               

כ' שבט תשע"ג - 34231/01/2013



Trade Mark No. 242238 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Address: 999 Samsen Road, Bangkok 10300, Thailand

Identification No.: 802310

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

Beer; ginger beer; malt beer; soda water; drinking 
water; fruit juices; energy drink; soft drink and 
isotonic beverages; all included in Class 32.

בירה; בירה ג'ינג'ר;  בירה מאלט; מי סודה; מיי שתייה;  מיצי 
פירות;  משקה אנרגיה; משקה קל;  ומשקאות איזוטוניים; הכל 

כלול בסוג 32.                                         

כ' שבט תשע"ג - 34331/01/2013



Trade Mark No. 242244 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Metalworking machines and tools; Mining machines 
and apparatus; Construction machines and 
apparatus; Loading-unloading machines and 
apparatus; Fishing machines and instruments; 
Chemical processing machines and apparatus; 
Textile machines and apparatus; Food or beverage 
processing machines and apparatus; Lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making 
machines and apparatus; 
Pulp making, papermaking or paper-working 
machines and apparatus; Printing or bookbinding 
machines and apparatus; Sewing machines; Plowing 
machines and implements [other than hand-held 
tools]; Cultivating machines and implements;
Harvesting machines and implements; Plant fiber 
processing machines and implements [for making 
agricultural aids of crude vegetable fibrous materials]; 

Fodder presses; Fodder cutting machines [feed 
cutters]; Fodder mixing machines [feed mixers]; 
Cake-fodder crushing machines [feed mills]; Milk 
filtering machines; Milking machines; Chick brooders; 
Incubators for eggs; Sericultural machines and 
implements; Shoe making machines; Leather tanning 
machines; Tobacco processing machines; Glassware 
manufacturing machines and apparatus; Painting 
machines and apparatus; Packaging or wrapping 
machines and apparatus; Power-operated potters' 
wheels; Plastic processing machines and apparatus; 
Machines and apparatus for manufacturing rubber 
goods; Stone working machines and apparatus; Non-
electric prime movers, not for land vehicles [other 
than water mills and wind mills]; Parts for non-electric 
prime movers for land vehicles; Water mills; Wind 
mills; Pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; Adhesive tape dispensing machines; 
Automatic stamping machines; Electric washing 
machines for industrial purposes; Food mixing 
machines for commercial use; Food peeling 
machines for commercial use; Dish washing 
machines for industrial purposes; Food cutting, 
chopping and slicing machines for commercial use; 
Electric wax-polishing machines for industrial 
purposes; Vacuum cleaners for industrial purposes; 
Dish washing machines for household purposes; 

מכונות וכלים לעבודה במתכת; מכונות ומכשירים לחציבה; 
מכונות ומכשירים לבנייה; מכונות ומכשירי פריקה וטעינה; 

מכונות ומכשירי דייג; מכונות ומכשירי עיבוד כימיקאלי; מכונות 
ומכשירי טקסטיל; מכונות ומכשירי הכנת מזון או משקה; מכונות 
ומכשירים לקורות עץ, נגרות, פורמייקה או דיקטים; מכונות 
ומכשירי הכנת ציפה, עשיית נייר או עבודות נייר; מכונות 
ומכשירי הדפסה או כריכת ספרים; מכונות תפירה; מכונות 
ומכשירי חרישה [מלבד כלי עבודה המוחזקים ביד]; מכונות 
ומכשירי גידול; מכונות ומכשירי קצירה;מכונות ומכשירי עיבוד 
סיבי צמחים [הכנת עזר חקלאי של חומרי ירקות גולמיים 

סיביים;[ מכבש מספוא; מכונות חיתוך מספוא [סכין האכלה]; 
מכונות ערבוב מספוא [מערבלי מזון]; מכונות ריסוק מספוא 
[תערובת]; מכונות סינון חלב; מכונות חליבה; מדגרות 

אפרוחים; חממות לביצים; מכונות ומכשירים לגידול טוואי 
המשי; מכונות ייצור נעליים; מכונות בורסקאות; מכונות ייצור 

טבק; מכונות ומכשירי ייצור כלי זכוכית; מכונות ומכשירי צביעה; 
מכונות ומכשירי עטיפה ואריזה; אובניים מופעלי כוח; מכונות 
ומכשירי עיבוד פלסטיק; מכונות ומכשירי ייצור מוצרי גומי; 
מכונות ומכשירים לעיבוד אבן; מנוע ראשי שאינו חשמלי, לא 
לכלי רכב יבשתיים [מלבד טחנות מים ו טחנות רוח]; חלקים 
למנועים ראשיים שאינם חשמליים לכלי רכב יבשתיים; טחנות 
מים; טחנות רוח; מכונות ומכשירים פניאומטיים או הידראוליים; 
מכונות לחיתוך נייר דבק; מכונות ביול אוטומטי; מכונות כביסה 
חשמליות לשימוש תעשייתי; מכונות מערבל מזון לשימוש 

מסחרי; מכונות קילוף מזון לשימוש מסחרי; מכונות מדיח כלים 
לשימוש תעשייתי; מכונות חיתוך וקיצוץ אוכל לשימוש מסחרי; 
מכונות מדיח כלים לשימוש ביתי; מכונות פוליש-ווקס חשמליות 

לשימוש ביתי; מכונות כביסה לשימוש ביתי; שואבי אבק 
לשימוש ביתי; בלנדרים חשמליים [לשימוש ביתי]; מכונות 
ומכשירי תיקון; מערכות חנייה מכאניות; מתקני שטיפת 

כלי-רכב; מתיזי כוח לצורך חיטוי, הדברה ודיאודורנטים [לא 
למטרות חקלאיות]; מוטות, סרנים או כושים [לא לכלי רכב 
יבשתיים]; מיסבים [אלמנטים למכונות אשר לא לכלי רכב 

יבשתיים]; מצמדים או מחברי מוטות [אלמנטים למכונות אשר 
לא לכלי רכב יבשתיים]; אביזרי הינע עבור מכונות [לא לכלי 

רכב יבשתיים] ;בולמי זעזועים [אלמנטים למכונות אשר לא לכלי 
רכב יבשתיים]; קפיצים [אלמנטים למכונות אשר לא לכלי רכב 

יבשתיים]; בלמים [אלמנטים למכונות אשר לא לכלי רכב 
יבשתיים]; שסתומים [אלמנטים למכונות אשר לא לכלי רכב 
יבשתיים]; מכסחות; מכשרים לסגירת וילונות מופעלי חשמל; 

מכונות ומכשירי דחיסת פסולת; מכונות גריסת פסולת; 
סטרטרים למכוניות ומנועים; מנועי AC ו DC [לא כולל אלו לכלי 

 ;[DC ו AC רכב יבשתיים אלא כולל חלקים עבור כל מנועי
גנרטורים  AC [אלטרנאטורים]; גנרטורים  DC; מברשות 
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Electric wax-polishing machines for household 
purposes; Washing machines for household 
purposes; Vacuum cleaners for household purposes; 
Electric food blenders [for household purposes]; 
Repairing fixing machines and apparatus; 
Mechanical parking systems; Vehicle washing 
installations; Power sprayers for disinfecting, 
insecticides and deodorants [not for agricultural 
purposes]; 
Shafts, axles or spindles [not for land vehicles]; 
Bearings [machine elements not for land vehicles]; 
Shaft couplings or connectors [machine elements not 
for land vehicles]; Power transmissions and gearing 
for machines [not for land vehicles]; Shock absorbers 
[machine elements not for land vehicles]; Springs 
[machine elements not for land vehicles]; Brakes 
[machine elements not for land vehicles]; Valves 
[machine elements not for land vehicles]; 
Lawnmowers; Curtain drawing devices electrically 
operated; Waste compacting machines and 
apparatus; Waste crushing machines; Starters for 
motors and engines; AC motors and DC motors [not 
including those for land vehicles but including parts 
for any AC motors and DC motors]; AC generators 
[alternators]; DC generators; Dynamo brushes; 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; semiconductor exposure apparatus; liquid 
crystal manufacturing machines and systems; liquid 
crystal exposure apparatus; semiconductor testing 
apparatus; liquid crystal testing apparatus; polishing 
machines and apparatus for wafer; Parts and 
accessories for semiconductor manufacturing 
machines and systems; Parts and accessories for 
liquid crystal manufacturing machines and systems; 
Parts and accessories for semiconductor exposure 
apparatus; Parts and accessories for liquid crystal 
exposure apparatus; Parts and accessories for 
semiconductor testing apparatus; Parts and 
accessories for liquid crystal testing apparatus; Parts 
and accessories for polishing machines and 
apparatus for wafer; all included in class 7

דינמו; מכונות ומערכות ליצירת מוליכים למחצה;  מכשירי 
חשיפת מוליכים למחצה; מכונות ומערכות לייצור גביש נוזלי; 
מכשירי חשיפה של גביש נוזלי; מכשירי בדיקת מוליכים 

למחצה; מכשירי בדיקת גביש נוזלי; מכונות ומכשירי ליטוש של 
פרוסות סיליקון; חלקים ואביזרים למכונות ומכשירי ייצור 

מוליכים למחצה; חלקים ואביזרים למכונות ומכשירי ייצור גביש 
נוזלי; חלקים ואביזרים למכשירי חשיפת מוליכים למחצה; 

חלקים ואביזרים למכשירי חשיפת גביש נוזלי; חלקים ואביזרים 
למכשירי בדיקת מוליכים למחצה; חלקים ופריטים למכשירי 
בדיקת גביש נוזלי; חלקים ואביזרים למכונות ומכשירי ליטוש 

של פרוסות סיליקון; הנכללים כולם בסוג 7                             
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Class: 9 סוג: 9

Photographic equipment and parts and accessories 
therefor; cameras and parts and accessories 
therefor; digital cameras and parts and accessories 
therefor; camera lenses; batteries and battery 
chargers for cameras and digital cameras; remote 
controls for cameras and digital cameras; cases for 
cameras and digital cameras; straps for cameras and 
digital cameras; binoculars; telescopes; range 
finders; computer software for editing and managing 
of photographs and movies; Electronic publications 
non-contact measuring machines and instruments; 
computer software; liquid crystal projector; cameras 
with liquid crystal projector; digital cameras with liquid 
crystal projector; microscopes; Electron microscopes; 
Biological microscopes; X-ray electron microscopes; 
rifle scope: telescopic sights; monocles; spectacles, 
eyeglasses, glasses, eyewear; ophthalmic lense, 
optical lense, lenses for spectacles, lenses for 
eyeglasses, lenses for glasses, lenses for eyewear; 
Eyeglass frames; solid state memory card, flash 
memory card; cell culture and observation system; 
Magnifying glasses; crossbow scope; digital photo 
frame; telescope for firearm, sighting telescopes for 
firearms semiconductor manufacturing machines and 
systems; liquid crystal manufacturing machines and 
systems; semiconductor exposure apparatus; liquid 
crystal exposure apparatus; semiconductor testing 
apparatus; liquid crystal testing apparatus; polishing 
machines and apparatus for wafer; Parts and 
accessories for semiconductor manufacturing 
machines and systems; Parts and accessories for 
liquid crystal manufacturing machines and systems; 
Parts and accessories for semiconductor exposure 
apparatus; Parts and accessories for liquid crystal 
exposure apparatus; Parts and accessories for 
semiconductor testing apparatus; Parts and 
accessories for liquid crystal testing apparatus; Parts 
and accessories for polishing machines and 
apparatus for wafer; Cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; Filters for 
ultraviolet rays for cameras and digital cameras; 
Filters for cameras and digital cameras; Flash-bulbs 
for cameras and digital cameras; Flashlights for 
cameras and digital cameras; Shutter releases for 
cameras and digital cameras; Shutters for cameras 
and digital cameras; Slides [photography]; Spools for 
cameras and digital cameras; Stands for 
photographic apparatus; Transparencies 
[photography]; Viewfinders for cameras and digital 
cameras; Tripods for cameras and digital cameras; 
Epidiascopes; Mobile phones; Cellular phones; 
Smartphones; Handheld terminal devices; Scanners 
[data processing equipment]; CCD (charge-coupled 
device) cameras; decoration sticker for cameras; SD 
memory cards; Flash memory cards; USB hubs; 
Flash card readers; Video game software; all 
included in class 9

ציוד וחלקים ואביזרים לצילום; מצלמות וחלקים ואביזרים לכך; 
מצלמות דיגיטליות וחלקים ואביזרים לכך; עדשות מצלמה; 

סוללות ומטעני סוללות למצלמות ומצלמות דיגיטליות;
שלטי רחוק עבור מצלמות ומצלמות דיגיטליות; תיקים למצלמות 
ומצלמות דיגיטליות; רצועות למצלמות ומצלמות דיגיטליות; 

משקפת; טלסקופים; מדי- טווח; תוכנות מחשב לעריכה וניהול 
של תמונות וסרטים; פרסומים אלקטרוניים; מכונות ומכשירי 

מדידה ללא-מגע; תוכנת מחשב; מקרן גביש נוזלי; מצלמות עם 
מקרן גביש נוזלי, מצלמות דיגיטליות עם מקרן גביש נוזלי; 
מיקרוסקופים; מיקרוסקופים אלקטרונים; מיקרוסקופים 
ביולוגיים; מיקרוסקופים אלקטרונים בקרני רנטגן; כוונת 

טלסקופית; מונוקלים; משקפיים, משקפי ראייה,כיסויים לעניים; 
עדשה אופטלמית, עדשה אופטית, עדשות למשקפיים, עדשות 
למשקפי ראייה, עדשות עיניים; מסגרות למשקפיים; כרטיס 
זיכרון מסוג דיסק זיכרון, כרטיס זיכרון הבזק; מערכת תצפית  
ותרבית תאים; משקפי מגדלת; כוונת הגדלה; מסגרת תמונה 
דיגיטלית; כוונת טלסקופ על נשק למרחק; טלסקופים לתצפית 
בנשק; התקנים ומערכות לייצור מוליכים למחצה;  התקנים 
ומערכות לייצור גביש נוזלי; מכשירי חשיפת מוליכים למחצה; 
מכשירי חשיפת גביש נוזלי; מכשירי בדיקת מוליכים למחצה; 
מכשירי בדיקת גביש נוזלי; התקנים ומכשירי ליטוש עבור 
פרוסות סיליקון; חלקים ואבזרים לייצור התקנים ומערכות 
למוליכים למחצה; חלקים ואבזרים לייצור התקנים ומערכות 

גביש נוזלי; חלקים ואבזרים למכשירי חשיפת מוליכים למחצה; 
חלקים ואבזרים למכשירי חשיפת גביש נוזלי; חלקים ואבזרים 
למכשירי בדיקת מוליכים למחצה; חלקים ואבזרים למכשירי 
בדיקת גביש נוזלי; חלקים ואבזרים למכשירי ליטוש עבור 
פרוסות סיליקון; תיקים מיוצרים במיוחד עבור התקנים 

ומכשירים לצילום; מסננים לקרינה אולטרה-סגוליים למצלמות 
ומצלמות דיגיטליות; מסננים למצלמות ומצלמות דיגיטליות; 
נורות מבזק עבור מצלמות ומצלמות דיגיטליות; מבזקים 

למצלמות ומצלמות דיגיטליות; לחצני צילום למצלמות ומצלמות 
דיגיטליות; סגרים למצלמות ומצלמות דיגיטליות; שקפים 

[צילום]; סלילים למצלמות ומצלמות דיגיטליות; חצובות למכשירי 
צילום; שקופיות [צילום]; כוונת צילום למצלמות ומצלמות 

דיגיטליות; חצובות למצלמות ומצלמות דיגיטליות; 
אפידיאסקופים; טלפונים ניידים, טלפונים סלולרים; טלפונים 
חכמים (סמארטפונים); מכשירי כף יד; סורקים [ציוד עיבוד 

נתונים]; מצלמות CCD; מדבקי קישוט למצלמות; כרטיסי זיכרון 
מסוג SD, כרטיסי זיכרון פלאש; מפצלי USB; קוראי כרטיסי 
פלאש; תוכנת משחקי וידאו; הנכללים כולם בסוג 9                 
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Class: 14 סוג: 14

Precious metals; Keyrings [trinkets or fobs]; Jewel 
cases; Trophies [prize cups]; Commemorative 
shields; Personal ornaments [other than "cuff links"]; 
Cuff links; 
Semi-wrought precious stones and their imitations; 
Unwrought precious stones; Shoe ornaments of 
precious metal; Clocks and watches; Pin badge; Key 
rings of precious metals; all included in class 14

מתכות יקרות; מחזיקי מפתחות  [תכשיטים זולים או שרשראות 
לתליית שעון]; תיבת תכשיטים; פרסים [גביעי פרסים]; שלטי 
גיבורים להנצחה;  קישוטים אישיים [מלבד חפתים]; חפתים; 
אבנים יקרות מעובדים למחצה וחיקויים שלהם; אבנים יקרות 
בלתי מעובדים וחיקויים שלהם; קישוטי נעליים ממתכת יקרות; 
שעונים ושעוני יד; סיכות; מחזיקי מפתחות ממתכות יקרות; 

הנכללים כולם בסוג 14                                         

Class: 16 סוג: 16

Pastes and other adhesives for stationery or 
household purposes; Sealing wax; Printers' reglets 
[interline leads]; Printing types; Addressing 
machines; Ink ribbons;
Automatic stamp affixing machines; Electric staplers 
for offices; Envelope sealing machines for offices; 
Stamp obliterating machines; Drawing instruments; 
Typewriters; Checkwriters; Mimeographs; Relief 
duplicators; Paper shredders [for office use]; 
Franking machines [stamping machines]; Rotary 
duplicators; Marking templates; Electric pencil 
sharpeners; Decorators' paintbrushes; Babies' 
diapers of paper; Industrial packaging containers of 
paper; Food wrapping plastic film for household use; 
Garbage bags of paper [for household use]; Garbage 
bags of plastics [for household use]; Paper patterns; 
Tailors' chalk; Banners of paper; Flags of paper; 
Hygienic hand towels of paper; Towels of paper; 
Table napkins of paper; Hand towels of paper; 
Handkerchiefs of paper; Baggage tags; Printed 
lottery tickets [other than toys]; Table cloths of paper; 
Paper and cardboard; Stationery and study materials; 
Printed matter; Paintings and calligraphic works; 
Photographs; Photograph stands; calendars; albums; 
magazines [periodicals]; books; newspapers; Stickers 
[stationery]; Trading cards; all included in class 16

דבק וחומרי הדבקה אחרים עבור נייר וכלי כתיבה או מטרות 
משק בית; שעוות אוטמת; מגשיי נייר למדפסת (מוביל בין 
השורות); סרטי הדפסה; מכונת כתובות; סרטי דיו; מכונות 
אוטומטיות להדבקת בולים; מהדקים חשמליים למשרדים; 
מכונות סגירת מעטפות למשרדים; מכונות למחיקת בולים; 
מכשירי ציור; צרכי מכונות כתיבה; כותב המחאות; מכונות 
שכפול; מכשירים לשכפול תבליטים; מגרסות נייר [לשימוש 

משרדי]; מכונות ביול; מכונות שיכפול סיבוביות; תבניות סימון; 
מחדדי עפרונות חשמליים; מברשות לצביעה או לציור 

למעצבים; חיתולי נייר לתינוקות; מכולות אריזה תעשייתיות 
מנייר; ניילון נצמד לאריזת אוכל לשימוש ביתי; שקיות אשפה 
מנייר [לשימוש ביתי]; שקיות אשפה מפלסטיק [לשימוש ביתי]; 
קישוטי נייר; גיר לחייטים; נייר לכרזות;  נייר לדגלים; מגבות-יד 
היגייניים מנייר; מגבות מנייר; שולחן ומפיות מנייר; מגבות ידיים 
מנייר; ממחטות מנייר; תגיות מטען; כרטיסי הגרלה מודפסים 
[מלבד צעצועים]; מפות שולחן מנייר; נייר וקרטון; נייר מכתבים 
וחומרי לימוד; חומרים מודפסים; ציורים ויצירות קליגרפיות; 

תמונות; מעמדי תמונות; לוחות שנה; אלבומים; מגזינים [כתבי 
עת]; ספרים; עיתונים; מדבקות [כתיבה]; קלפי אספנות; 

הנכללים כולם בסוג 16                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 18 סוג: 18

Handbag frames; Purse frames; Horseshoes; 
Industrial packaging containers of leather; Clothing 
for domestic pets; Bags and the like; Pouches and 
the like; Vanity cases [not fitted]; Umbrellas and their 
parts; Walking sticks; Canes; Metal parts of canes 
and walking-sticks; Handles of canes and walking-
sticks; Saddlery; Leather straps; Rawhides; Raw 
skins; Tanned leather; drawstring bag; quilting pouch; 
card cases [notecases]; business card cases; key 
cases; shopping bags; backpacks, rucksacks; 
handbags; all included in class 18

מסגרות לתיקים; מסגרות לארנקים; פרסות; מכולות אריזה 
תעשייתיות מעור; ביגוד לחיות מחמד; תיקים וכיוצא באלה; 
תיקי חגורה וכיוצא באלה; תיקי איפור [לא מותקן]; מטריות 

וחלקיו; מקלות הליכה; מקלות; חלקי מתכת של מקלות ומקלות 
הליכה; ידיות של מקלות ומקלות הליכה; אוכפים; רצועות עור; 

שוטי עור; עור גולמי; עור שזוף; תיקי שרוך; תיקי חגורה 
מרופדים; נרתיקי כרטיסים [נרתיקי שטרות]; נרתיקי כרטיס 

ביקור; נרתיקי מפתחות; שקיות לקניות; תרמילים, תרמילי גב; 
תיקי יד; הנכללים כולם בסוג 18                                         
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Class: 21 סוג: 21

Dental floss [floss for dental purposes]; Unworked or 
semi-worked glass [not for building]; Mangers for 
animals [troughs for livestock]; Poultry rings; Cooking 
skewers; Tub brushes; Metal brushes; Brushes for 
pipes; Industrial brushes; Ship-scrubbing brushes; 
Gloves for household purposes; Industrial packaging 
containers of glass [not including glass stoppers, lids 
and covers]; Industrial packaging containers of 
ceramics; Glass stoppers [for indusutrial packaging 
containers]; Glass covers and lids [for industrial 
packaging containers]; Cooking pots and pans [non-
electric]; Coffee-pots [non-electric]; Japanese cast 
iron kettles, non-electric [Tetsubin]; Kettles [non-
electric]; Tableware; Portable coldboxes [non-
electric]; Rice chests; Food preserving jars of glass; 
Drinking flasks [for travellers]; Vacuum bottles 
[insulated flasks]; Ice pails; Whisks [non-electric]; 
Cooking strainers; Pepper pots; Sugar bowls; Salt 
shakers; Egg cups; Napkin holders; Napkin rings; 
Trays; Toothpick holders; Colanders; Shakers; 
Japanese style cooked rice scoops [Shamoji]; Hand-
operated coffee grinders and pepper mills; Cooking 
funnels; Japanese style wooden pestles [Surikogi]; 
Japanese style earthenware mortars [Suribachi]; 
Japanese style personal dining trays or stands [Zen]; 
Bottle openers; Cooking graters; Tart scoops; Pan-
mats; Chopsticks; Chopstick cases; Ladles and 
dippers; Cooking sieves and sifters; Chopping boards 
for kitchen use; Rolling pins [for cooking purposes]; 
Grills (cooking utensils); Toothpicks; Lemon 
squeezers [citrus juicers]; Waffle irons [non-electric]; 
Cleaning tools and washing utensils; Ironing boards; 
Tailors' sprayers; Ironing boards [Kotedai]; Marking 
boards for use with an impress blades [Hera-dai]; 
Stirrers for hot bathtub water[Yukakibo]; Bathroom 
stools; Bathroom pails; Candle extinguishers; 
Candlesticks; Cinder sifters for household purposes; 
Coal scuttles; Fly swatters; Mouse traps; Flower pots; 
Hydroponic apparatus for domestic horticultural 
purposes; atering cans; Feeding vessels for pets; 
Brushes for pets; Chewing goods for pet dogs; Indoor 
aquaria and their fittings; Bird cages; Bird baths; 
Clothes brushes; Chamber pots; Toilet paper 
holders; Piggy banks [not of metal]; Lucky charms, 
Omamori; Sacred lots, Omikuji; Boxes of metal for 
dispensing paper towels; Boot jacks; Soap 
dispensers; Flower vases; Flower bowls; Wind 
chimes; Upright signboards of glass or ceramics; 
Perfume burners; Electric toothbrushes; Cosmetic 
and toilet utensils [other than electric toothbrushes]; 
Shoe brushes; Shoe horns; Shoe shine cloths; 
Handy shoe shiners; Shoe-trees [stretchers]; 
Portable cooking kits for outdoor use; Pig bristles 
[hog bristles for brushes]; Tumbler; Mugs; Drinking 
flasks; Water bottle; Vacuum bottles; Drinking 
glasses; Drinking vessels; Lunch boxes; all included 
in class 21.

חוט דנטאלי [חוט למטרה דנטאלית]; זכוכית לא מעובדות או 
מעובדת למחצה [לא לבנייה]; אבוסים לבעלי חיים [אבוסים 

למשק חי]; טבעות לעופות; מקלות שיפודים לבישול; מברשות 
קשות; מברשות מתכת; מברשות לצינורות; מברשות 

תעשייתיות; מברשות לקרצוף ספינות; כפפות לשימוש ביתי; 
מיכלי אריזה תעשייתיים מזכוכית [לא כולל פקקי זכוכית, 
כיסויים ומכסים]; מיכלי אריזה תעשייתיים מקרמיקה; פקקי 
זכוכית [עבור מיכלי אריזה תעשייתיות]; כיסויי ומכסי זכוכית 
[עבור מיכלי אריזה תעשייתיים]; סירים ומחבתות בישול [לא 
חשמליים]; סירי קפה [לא חשמליים]; קומקומי ברזל יצוק 

יפניים, לא חשמליים [Tetsubin]; קומקומים [לא חשמליים]; 
כלי-שולחן; ארגזי קירור ניידים [לא חשמליים]; תיבות אורז; 
צנצנות מזכוכית לשימור מזון; בקבוקוני שתייה [למטיילים]; 
בקבוקי ואקום [בקבוקונים מבודדים]; דליי קרח; מקצפים [לא 
חשמליים]; מסנני בישול; סירי פלפל; קערות סוכר; מלחיות; 
צלוחיות לביצה קשה; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות; מגשים; 
מחזיקי קיסמים; מסננות; שייקרים; כפות יפניות לאכילת אורז 
[Shamoji]; מטחנות קפה ופלפל ידניות; משפכים לשימוש 

בבישול; קערות יפניות לטחינה מעץ [Surikogi]; קערות יפניות 
לטחינה מקרמיקה [Suribachi]; מגשי אוכל או מעמדים יפניים 
אישיים [Zen]; פותחי בקבוקים; פומפיות לשימוש בבישול; 
כפות לעוגה; תחתיות לסירים; מקלות אכילה סיניים; עטיפות 
למקלות אכילה; מצקות, כפות יציקה; מסננות ומנפים; קרשי 
חיתוך לשימוש במטבח; מערוכים [למטרות בישול]; גריל (כלי 
בישול); קיסמים; מסחטות לימון [מסחטת מיצי הדר]; דפוסי 

אפיפיות [לא חשמליים]; כלי ניקוי ושטיפה; קרשי גיהוץ; מתיזים 
לחייטים; קרשי גיהוץ [Kotedai]; לוחות סימון עבור שימוש עם 
מבליטי להבים [Hera-dai]; מכשיר לערבוב מים חמים באמבט 
[Yukakibo]; שרפרפי אמבטיה; דליי אמבטיה; כלים לכיבוי 
נרות; פמוטים; מסנני אפר לשימוש בית; פתחי פחם; מחבטי 

זבובים; מלכודי עכברים; עציצים; מכשירים הידרופוניים לשימוש 
בגינה ביתית; מזלפים; כלי האכלה לחיות מחמד; מברשות 
לחיות מחמד; מצרכי לעיסה לכלבים; אקווריומים ביתיים 

ואביזריהם; כלובי ציפורים; אגן לציפורים; מברשת בגדים; סירי 
לילה; מחזיקי נייר טואלט; קופות חיסכון [לא ממתכת]; קמעות 
מזל [;[Omamori פתקי גורל [[Omikuji; קופסאות מתכת 

לחיתוך נייר מגבת; מכשירי עזר להורדת מגפיים; מחלקי סבון 
נוזלי; אגרטלים; קערות לפרחים; פעמוני רוח; שלטים ניצבים 

מזכוכית או מקרמיקה; מבערי בושם; מברשות שיניים 
חשמליות; כלי רחצה וקוסמטיקה [מלבד מברשות שיניים 

חשמליות]; מברשת נעליים; מקל עזר לנעלים; מטליות לצחצוח 
נעליים; סטים להברקת נעלים; אימום נעליים; ערכות בישול 
ניידים לשימוש בחוץ; זיפי חזיר [זיפי חזירי בר למברשות]; 
כוסות; ספלים; בקבוקוני שתייה; מימיות; תרמוסים; כוסות 

שתייה; כלי שתייה; תיקי אוכל; הנכללים כולם בסוג 21             
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; Clothing; Garters; 
Sock suspenders; Suspenders [braces]; Waistbands; 
Belts for clothing; Footwear (other than boots for 
sports); Masquerade costumes; Clothes for sports; 
Boots for sports; Horse-riding boots; vests, 
waistcoats; jackets [clothing]; raincoats; caps, hats, 
headgear for wear; wristbands; sports overuniforms; 
aprons [clothing]; T-shirts; all included in class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; ביגוד, ביריות, כתפיות גרב, 
חגורות מותניים, חגורות להלבשה, הנעלה (מלבד מגפיים 

לספורט); תחפושות; בגדים לספורט, מגפיים לספורט, מגפיים 
לרכיבה על סוסים; אפודים, מקטורונים,  מעילים [הלבשה]; 
מעילי גשם, כובעים, כיסויי ראש; חפתי שרוולים; חליפות 

ספורט; סינרים [הלבשה], חולצות T; הנכללים כולם בסוג 25   
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Semiconductor manufacturing machines and 
systems installation; liquid crystal manufacturing 
machines and systems installation; repair or 
maintenance of liquid crystal manufacturing 
machines and system; repair or maintenance of 
semiconductor manufacturing machines and 
systems; repair or maintenance of photographic 
equipment; repair or maintenance of cameras; repair 
or maintenance of digital cameras; repair or 
maintenance of camera lenses; repair or 
maintenance of optical apparatus and instruments; 
repair or maintenance of microscopes; repair or 
maintenance of binoculars; repair or maintenance of 
telescopes; repair or maintenance of range finders; 
semiconductor testing apparatus installation; liquid 
crystal testing apparatus installation; repair or 
maintenance of semiconductor testing apparatus; 
repair or maintenance of liquid crystal testing 
apparatus; repair of spectacles; repair or 
maintenance of measuring or testing machines and 
instruments; repair or maintenance of 
telecommunication devices and apparatus; repair or 
maintenance of electronic machines and apparatus; 
repair or maintenance of hearing aids; repair or 
maintenance of medical apparatus and instruments; 
all included in class 37

מכונות יצור ומערכות התקנה של מוליכים למחצה; מכונות יצור 
ומערכות התקנה של גביש נוזלי; תיקון או אחזקת מכונות 

ומערכות יצור לגביש נוזלי; תיקון או אחזקת מכונות ומערכות 
יצור למוליכים למחצה; תיקון או אחזקת מכשירי צילום; תיקון או 
אחזקת מצלמות; תיקון או אחזקת מצלמות דיגיטליות; תיקון או 
אחזקת עדשות מצלמה; תיקון או אחזקת מכונות ומכשירים 
אופטיים; תיקון או אחזקת מיקרוסקופים; תיקון או אחזקת 
משקפות; תיקון או אחזקת טלסקופים; תיקון או אחזקת 

מדי-טווח; מכשור התקנה לבדיקת מוליכים למחצה; מכשור 
התקנה לבדיקת גביש נוזלי; תיקון או אחזקת מכשור לבדיקת 
מוליכים למחצה; תיקון משקפים; תיקון או אחזקת מכונות 
ומכשירי בדיקה ומדידה; תיקון או אחזקת מכשור ומתקנים 

לטלקומוניקציה; תיקון או אחזקת מכונות ומכשירים 
אלקטרוניים; תיקון או אחזקת מכשירי שמיעה; תיקון או אחזקת 
מכונות ומכשיר רפואי; הנכללים כולם בסוג 37                       
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Class: 41 סוג: 41

Photography and providing information on 
photography; arranging, conducting and organization 
of seminars for photograph and providing information 
on photograph; arranging, conducting and 
organization of photography classes and providing 
information on photography classes; arranging, 
conducting and organization of photography events 
and providing information on photography events; 
arranging, conducting and organization of 
photography contests and providing information on 
photography contests; rental of cameras and parts 
and accessories therefor; arranging, conducting and 
organization of photo exhibitions and providing 
information on photo exhibitions; providing photo 
exhibition facilities and providing information on 
photo exhibition facilities; digital imaging services; 
providing on-line digital imaging services; 
Photography; educational and instruction services 
relating to photography; educational and instruction 
services relating to maintenance, repair and 
operation of photographic equipment and their parts 
and fittings; educational and instruction services 
relating to maintenance, repair and operation of 
measuring or testing machines and instruments and 
their parts and fittings; educational and instruction 
services relating to maintenance, repair and 
operation of optical machines and instruments and 
their parts and fittings; educational and instruction 
services relating to maintenance, repair and 
operation of semiconductor manufacturing machines 
and systems (including semiconductor testing 
apparatus and other peripheral equipments) and their 
parts and fittings; educational and instruction 
services relating to maintenance, repair and 
operation of liquid crystal manufacturing machines 
and systems (including liquid crystal testing 
apparatus and other peripheral equipments) and their 
parts and fittings; educational and instruction 
services relating to maintenance, repair and 
operation of telecommunication devices and 
apparatus and their parts and fittings; educational 
and instruction services relating to maintenance, 
repair and operation of electronic machines and 
apparatus and their parts and fittings; educational 
and instruction services relating to maintenance, 
repair and operation of eyeglasses (spectacles) 
manufacturing machines and apparatus and their 
parts and fittings; providing on-line electronic 
publications [not downloadable]; arranging, 
conducting and organization of seminars, providing 
information thereof; Provision of image files and 
video files [not downloadable] via the Internet; rental 
of optical machines and instruments; rental of 
measuring or testing machines and instruments; 
planning, editing and production of publications; all 
included in class 41

צילום ואספקת מידע על צילום; סידור, ניהול וארגון סמינרים 
לצילום ואספקת מידע על צילום; סידור, ניהול וארגון שיעורי 

צילום ואספקת מידע על צילום; סידור, ניהול וארגון אירועי צילום 
ואספקת מידע על אירועי הצילום; סידור, ניהול וארגון תחרותי 
לצילום ואספקת מידע על תחרותי צילום; השכרת מצלמות 

וחלקיו; סידור, ניהול וארגון תערוכות צילום ואספקת מידע על 
תערוכות צילום; אספקת מתקנים לתערוכות צילום ואספקת 
מידע על מתקנים לתערוכות צילום; שירותי דימוי דיגיטלי; 
אספקת שירותי דימוי דיגיטאלי מקוון; צילום; שירותי 

הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לצילום; שירותי הוראה/הדרכה 
וחינוך הקשורים לאחזקה, תיקון והפעלה של מכשירי צילום 

וחלקיו וציודו; שירותי הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לאחזקה, 
תיקון והפעלה של מכשור אופטי וחלקיו וציודו; שירותי 

הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לאחזקה, תיקון והפעלה של 
מכונות ומערכות יצור מוליכים למחצה (הכוללים מכשור בדיקת 

מוליכים למחצה וציוד עזר נוספים) וחלקיו וציודו; שירותי 
הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לאחזקה, תיקון והפעלה של 
מכונות ומערכות יצור גביש נוזלי (הכוללים מכשור לבדיקת 

גביש נוזלי וציוד עזר נוספים) וחלקיו וציודו; שירותי 
הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לאחזקה, תיקון והפעלה של 

מכשירים ומתקני טלקומוניקציה וחלקיו וציודו; שירותי 
הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לאחזקה, תיקון והפעלה של 

מכשירים ומתקנים אלקטרוניים וחלקיו וציודו; שירותי 
הוראה/הדרכה וחינוך הקשורים לאחזקה, תיקון והפעלה של 
מכונות ומכשירי יצור משקפי-ראייה (משקפים), חלקיו וציודו; 
אספקת פרסומים אלקטרונים מקוונים (לא ניתנים להורדה); 
סידור, הפעלה וארגון של סמינרים המספקים מידע מזה; 

אספקת קבצי וידאו וקבצי תמונה דרך האינטרנט (לא ניתנים 
להורדה); השכרת מכונות ומכשור אופטי; השכרת מכונות 
ומכשירי בדיקה ומדידה; תכנון, עריכה והפקה של פרסומים; 
הנכללים כולם בסוג 41                                                     
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 Owners

Name: NIKON CORPORATION

Address: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 802269

Japanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 42 סוג: 42

Providing meteorological information; Architectural 
design; Surveying; Geological surveys or research; 
Designing of machines, apparatus, instruments 
[including their parts] or systems composed of such 
machines, apparatus and instruments; Designing; 
Computer software design, computer programming, 
or maintenance of computer software; Technical 
advice relating to performance, operation, etc. of 
computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or 
experience of the operators to meet the required 
accuracy in operating them; Testing, inspection or 
research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; 
Research on building construction or city planning; 
Testing or research on prevention of pollution; 
Testing or research on electricity; Testing or research 
on civil engineering; Testing, inspection or research 
on agriculture, livestock breeding or fisheries; Testing 
or research on machines, apparatus and instruments; 
Rental of measuring apparatus; Rental of computers; 
Providing computer programs; Rental of laboratory 
apparatus and instruments; Rental of drawing 
instruments; rental of web servers; rental of data 
storage area of servers on the Internet; providing 
software for editing and managing of photographs 
and movies via Internet [not downloadable]; Rental of 
web servers for Internet chat; all included in class 42

אספקת מידע מטאורולוגי; עיצוב אדריכלי; סיקור; סיקור או 
מחקר גיאולוגי; עיצוב מכונות, מכשירים, ציוד (הכוללים את 
חלקיו) או מערכות המחברים מכונות, מכשירים וציוד כזה; 

עיצוב תוכנות מחשב, תכנות מחשב או אחזקת תוכנות מחשב; 
יעוץ טכני הקשור לביצוע, פעולה וכדומה של מחשבים, מכוניות 
ומכשירים אחרים הנדרשים ידע אישי, מיומנות וניסיון ברמה 
גבוהה של המפעילים כדי לענות על הדרישות המדויקות 

להפעלתם; בדיקה, בחינה או חקירת תרופות, קוסמטיקה או 
דברי מאכל; חקירת מבנה בנייה או תכנון ערים; בדיקה או 

חקירת מניעת זיהום אויר; בדיקה או חקירת חשמל; בדיקה או 
חקירת הנדסת בניין; בדיקה, בחינה או חקירת חקלאות, גידול 
משק חי או דיג; בדיקת או חקירת מכונות, מכשירים וציוד;
השכרת מכשירי מדידה; השכרת מחשבים; אספקת תוכנות 
מחשב; השכרת מכשור וציוד מעבדה; השכרת ציוד לציור; 

השכרת שרתי אינטרנט; השכרת אזורי אחסון נתונים שרתים 
באינטרנט; אספקת תוכנת עריכה וניהול תמונות וסרטים דרך 

האינטרנט (לא ניתן להורדה); השכרת שרתים לצ'אט 
באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42                                       
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Trade Mark No. 242264 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Freshmarket Ltd. שם: פרשמרקט בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, Israel כתובת : גליל ים, ישראל

Identification No.: 513226050מספר זיהוי: 513226050

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rinat A llaluof Adv.

Address: 23 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, Israel

שם: עו"ד רינת אללוף

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing; shops, 
supermarkets, department stores; chains of shops, 
supermarkets and department stores; management 
and operation of shops, supermarkets, department 
stores, chains of shops, supermarkets and 
department stores; all included in class 35.

שיווק קימעונאי וסיטונאי; חנוייות, מרכולים, חנויות כלבו; 
רשתות חנויות, מרכולים וחנוייות כלבו; ניהול והפעלה של 

חנויות, מרכולים, חנויות כלבו, רשתות חנויות, מרכולים, חנויות 
כלבו, רשתות חנויות מרכולים וחנויות כלבו; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
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ORT

Trade Mark No. 242299 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

In light of the Supreme Court's ruling in C.A. 5207/08 
dated February 1st, 2011, which was validated within 
the framework of the additional civil hearing (case no. 
1298/11), World ORT shall be allowed to use its full 
name, in English only, which would include the words 
"World ORT" without any addition in Hebrew, in a 
way which would express it being an worldwide Ort 
organization, as opposed to an internal state 
organization in Israel.

לאור פסק-דינו של בית-המשפט העליון בע.א. 5207/08 מיום 
1 לפברואר 11, אשר ניתן לו תוקף במסגרת הקבוע בדיון נוסף 
אזרחי World ORT ,1298/11 תהא רשאית להשתמש בשמה 
המלא, באנגלית בלבד, הכולל את המילים World ORT ובלא 
כל תוספת בעברית, באופן המבטא את היותה ארגון אורט 

עולמי, להבדיל מארגון פנים מדינתי בישראל.

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL (through Amit, Pollak, Matalon & 
Co., Adv.)

שם: אורט ישראל (באמצעות משרד עמית, פולק, מטלון ושות', 
עו"ד)

Address: 39 Hamelech David St., Tel Aviv, 64954, Israel כתובת : רח' המלך דוד 39, תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 052001724מספר זיהוי: 052001724

Name: World ORT (through Reinhold Cohen and 
Partners)

Address: ORT House, 126 Albert House, London, United 
Kingdom

Identification No.: 77507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Raising funds for educational purposes; all included 
in class 36.

גיוס תרומות לצרכי חינוך; הנכללים כולם בסוג 36.                 
                      

כ' שבט תשע"ג - 35331/01/2013



Trade Mark No. 242317 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096228 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

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

Switzerland, 12/04/2011, No. 614421 שוויץ, 12/04/2011, מספר 614421

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 35431/01/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Violet, red 
and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

כ' שבט תשע"ג - 35531/01/2013



Trade Mark No. 242318 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096244 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilever Plc

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 74094

(Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, toilet water, aftershave, Cologne; 
essential oils; deodorants and antiperspirants; 
preparations for the care of the scalp and hair; 
shampoos and conditioners; hair colorants; hair 
styling products; non-medicated toilet preparations; 
bath and shower preparations; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave 
preparations; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; 
lip care preparations; talcum powder; cotton wool, 
cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; beauty masks, facial packs.

כ' שבט תשע"ג - 35631/01/2013



Trade Mark No. 242319 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Myzone Limited

Address: 29/31 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 
1LB, United Kingdom

Identification No.: 74095

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fitness monitoring devices.

Class: 41 סוג: 41

Provision of fitness information and advice.

כ' שבט תשע"ג - 35731/01/2013



Trade Mark No. 242320 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096252 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Minsk Sparkling Wines Factory Open Joint 
Stock Company

Address: Radialnaya Str. 50, 220070 Minsk, Belarus

Identification No.: 74096

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Sparkling wine.

כ' שבט תשע"ג - 35831/01/2013



Trade Mark No. 242321 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096261 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Minskiy 
zavod bezalkogolnykh napitkov"

Address: ul. Makayenka 19, 220114 Minsk, Belarus

Identification No.: 74097

(Belarus Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

כ' שבט תשע"ג - 35931/01/2013



Trade Mark No. 242322 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096274 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Spirits International B.V.

Address: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 73138

(Luxembourg Société à Responsabilité)

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, 12/04/2011, No. 618693 שוויץ, 12/04/2011, מספר 618693

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

כ' שבט תשע"ג - 36031/01/2013



Trade Mark No. 242323 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096298 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) 
(Montres Rado S.A.)

Address: Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau, Switzerland

Identification No.: 74098

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 15/09/2011, No. 620587 שוויץ, 15/09/2011, מספר 620587

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 36131/01/2013



Trade Mark No. 242325 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Baby carriages, accessories for pushchairs and 
prams (included in this class), Stroller covers 
(pushchairs), Hoods for baby carriages,Buggy 
boards, Wheel dollies, Child seats for vehicles and 
Bicycles, Safety seats for children for vehicles.

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

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

European Community Trade Mark, 15/04/2011, No. 
009897802

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/04/2011, מספר 
009897802

Class: 12 סוג: 12

כ' שבט תשע"ג - 36231/01/2013



Trade Mark No. 242326 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEBAGO USA, LLC

Address: 9341 Courtland Drive NE, Rockford MI 49351, 
U.S.A.

Identification No.: 74099

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Briefcases; duffel bags; knapsacks; luggage; 
messenger bags; umbrellas; wallets; wheeled bags.

Class: 25 סוג: 25

Belts; boots; caps; footwear; gloves; jackets; 
pajamas; pants; sandals; scarves; shirts; shoes; 
shorts; socks; t-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., 20/04/2011, No. 85300370 ארה"ב, 20/04/2011, מספר 85300370

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 36331/01/2013



Trade Mark No. 242332 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096451 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TECNOREEF S.r.l.

Address: Via Carlo Mayr, 9/A, I-44121 FERRARA, Italy

Identification No.: 74105

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metal breakwaters; non-metal structures for 
building underwater barriers for seabeds or lake 
beds; anti-erosion artificial reefs; non-metal 
underwater structures for fish repopulation; non-
metal floating wharfs for mooring boats; non-metal 
pre-fabricated wharfs; concrete building elements for 
underwater structures; non-metal poles for 
underwater constructions; non-metal water pipes; 
non-metal sheet piles; non-metal beams for 
underwater constructions; non-metal mooring poles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/06/2011, No. VR2011C000559 VR2011C000559 איטליה, 23/06/2011, מספר

Class: 19 סוג: 19

כ' שבט תשע"ג - 36431/01/2013



Trade Mark No. 242333 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESTI S.R.L.

Address: Via Dei Baicc, 5, I-25074 IDRO (BS), Italy

Identification No.: 74106

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Profiles in anti-wear steel.

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

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

Italy, 06/05/2011, No. BS2011C000321 BS2011C000321 איטליה, 06/05/2011, מספר

Class: 6 סוג: 6

כ' שבט תשע"ג - 36531/01/2013



Trade Mark No. 242335 מספר סימן

Application Date 28/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ryan Bishti

Address: 19 Outram Road, Croydon CR0 6XG, United 
Kingdom

Identification No.: 74108

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Night club services with live entertainment; nightclub 
services for private parties.

כ' שבט תשע"ג - 36631/01/2013



Trade Mark No. 242338 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cymer, Inc.

Address: 17075 Thornmint Ct., San Diego, CA 92127, 
U.S.A.

Identification No.: 74000

(Nevada, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for data mining, 
data monitoring, and data analysis of performance 
parameters of light sources used in the manufacture 
of semiconductors.

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

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

U.S.A., 28/09/2011, No. 85434105 ארה"ב, 28/09/2011, מספר 85434105

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 36731/01/2013



Trade Mark No. 242340 מספר סימן

Application Date 26/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096521 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. 
KG

Address: Vahrenkampstraße 12-16, 32278 Kirchlengern, 
Germany

Identification No.: 74112

(Germany Limited Partnership with Limited Liability 
Corporation being the General Partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Fittings of metal for furniture, the aforesaid goods 
except furniture handles.

Class: 20 סוג: 20

Furniture fittings, drawers of metal and not of metal 
(being furniture parts), the aforesaid goods except 
furniture handles.

כ' שבט תשע"ג - 36831/01/2013



Trade Mark No. 242342 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096541 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Lumos Inc.

Address: 1119 South 1680 West, Orem UT 84058, U.S.A.

Identification No.: 74114

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adhesive tapes for medical purposes; medical 
adhesive tape.

כ' שבט תשע"ג - 36931/01/2013



Trade Mark No. 242343 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096549 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Minskiy 
zavod bezalkogolnykh napitkov"

Address: ul. Makayenka 19, 220114 Minsk, Belarus

Identification No.: 74097

(Belarus Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

כ' שבט תשע"ג - 37031/01/2013



Trade Mark No. 242344 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DORCO CO., LTD.

Address: 931, Golim-Dong, Cheoin-Gu,,Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, Republic of Korea

Identification No.: 73239

(KR Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shaving lotions; shaving creams; shaving foam; skin 
creams; after-shave lotions; shaving gels; 
depilatories; shaving soap; shampoos; massage oil.

כ' שבט תשע"ג - 37131/01/2013



Trade Mark No. 242349 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096660 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

Operating system programs; graphical user interface 
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, 15/04/2011, No. 57953 ג'מאייקה, 15/04/2011, מספר 57953

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 37231/01/2013



Trade Mark No. 242350 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096678 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Deere & Company

Address: One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-
8098, U.S.A.

Identification No.: 71587

(US, Delaware corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Warranty and guarantee service for equipment and 
vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance of equipment and vehicles.

כ' שבט תשע"ג - 37331/01/2013



Trade Mark No. 242351 מספר סימן

Application Date 01/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096683 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Recipe for Men AB

Address: Box 24102, SE-104 51 Stockholm, Sweden

Identification No.: 74117

(Sweden Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair care 
preparations; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for skin care; lip balm; lipsticks.

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

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

Sweden, 09/03/2011, No. 2011/02077 שבדיה, 09/03/2011, מספר 2011/02077

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 37431/01/2013



Trade Mark No. 242353 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096704 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal (other than parts of machines); pipe 
work of metal; fittings of metal for compressed air 
ducts; reinforcing materials of metal for pipes; 
downstream and upstream valves of metal for oil and 
gas.

Class: 7 סוג: 7

Valves (parts of machines); clack valves (parts of 
machines); compressors (machines); pumps (parts of 
machines, engines or motors); blowing machines for 
the compression exhaustion and transport of gases; 
lubricating pumps; pneumatic transporters; pumps 
(machines); pressure valves (parts of machines); 
steam traps; compressed air machines; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines; hydraulic valve; pressure regulating valve; 
hydraulic component (not including vehicle hydraulic 
system); hydraulic pressure coupler; downstream and 
upstream valves for oil 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)

Italy, 25/02/2011, No. MI2011C001984 MI2011C001984 איטליה, 25/02/2011, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

כ' שבט תשע"ג - 37531/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ADVANCED TECHNOLOGY VALVE S.P.A.

Address: Via Ombriano, 2, Colico (Lecco), Italy

Identification No.: 74118

(Italy Joint Stock Co.)

כ' שבט תשע"ג - 37631/01/2013



Trade Mark No. 242359 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096737 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "China" and "Bank". separately, 
but in the combination of the mark.

 Owners

Name: China Construction Bank Corporation

Address: 25 Financial Street,,Xicheng District, Beijing, 
People's Republic of China

Identification No.: 74121

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; instalment loans; credit 
bureaux; debt collection agencies; capital 
investments; fund investments; loans (financing); 
financing services; savings banks; credit card 
services; debit card services; check (cheque) 
verification; electronic funds transfer; clearing, 
financial; issuing of travellers' checks (cheques); 
exchanging money; issue of tokens of value; 
mortgage banking; deposits of valuables; fiscal 
assessments; financial consultancy; financial 
analysis; financial information; stock exchange 
quotations; stocks and bonds brokerage; financial 
evaluation (insurance, banking, real estate); 
brokerage; guarantees; fiduciary; trusteeship; lending 
against security.

כ' שבט תשע"ג - 37731/01/2013



Trade Mark No. 242361 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 72856

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 25/07/2011, No. 620184 שוויץ, 25/07/2011, מספר 620184

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 37831/01/2013



Trade Mark No. 242362 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096775 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 72856

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 25/07/2011, No. 620185 שוויץ, 25/07/2011, מספר 620185

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 37931/01/2013



Trade Mark No. 242364 מספר סימן

Application Date 20/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096791 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kägi Söhne AG, Toggenburger Waffeln- und 
Biscuitfabrik

Address: Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig, 
Switzerland

Identification No.: 74123

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery, pastry, confectionery and chocolate 
products, waffles, cookies and biscuits.

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

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

Switzerland, 21/06/2011, No. 616976 שוויץ, 21/06/2011, מספר 616976

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 38031/01/2013



Trade Mark No. 242366 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0364336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Swatch Group Recherche et 
Développement SA (The Swatch Group Forschungs- 
und Entwicklungs AG) (The Swatch Group Research 
and Development Ltd)

Address: Rue des Sors 3, CH-2074 Marin-Epagnier, 
Switzerland

Identification No.: 74124

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Technical oils and greases of all kinds, especially for 
watches, sewing machines, bicycles, weapons.

כ' שבט תשע"ג - 38131/01/2013



Trade Mark No. 242367 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0568873 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135 TORINO, 
Italy

Identification No.: 74125

(Italie Société par actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land, air and water vehicles; automobiles; bodies for 
motor vehicles and parts thereof included in this 
class; components and spare parts, included in this 
class, for motor-driven land vehicles and tractors, 
including engines for vehicles and parts thereof; 
transmission mechanisms for motor vehicles; braking 
devices and installations for motor vehicles; 
suspension devices for motor vehicles.

כ' שבט תשע"ג - 38231/01/2013



Trade Mark No. 242370 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0639325 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIGINI DI PIGINI MASSIMO E.C., S.n.c.

Address: via Carlo Marx 127, I-60022 CASTELFIDARDO, 
Italy

Identification No.: 74127

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Accordions, musical instruments.

כ' שבט תשע"ג - 38331/01/2013



Trade Mark No. 242373 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0766542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GADO S.r.l.

Address: Via Goldoni, n. 10, I-20129 Milano, Italy

Identification No.: 74129

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes.

כ' שבט תשע"ג - 38431/01/2013



Trade Mark No. 242374 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0769494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Haimer GmbH

Address: Weiherstrasse 21, 86568 Hollenbach- 
Igenhausen, Germany

Identification No.: 74130

(Germany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; parts of machine tools, including 
clamping tools, clamping devices and also their 
modular units for machine tools; machine-operated 
tools; clamping tables, drill chucks, devices for 
connecting tools, including hand-controlled devices; 
remote-control devices for clamping tables and for 
machine tools.

Class: 9 סוג: 9

Mechanical, electrical, optical and optoelectronic 
appliances for measuring, controlling and monitoring 
machine tools.

Class: 42 סוג: 42

Technical advice in connection with machine-tool 
technology; services of an engineer.

כ' שבט תשע"ג - 38531/01/2013



Trade Mark No. 242377 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, Denmark

Identification No.: 72035

(Denmark Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and training, arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars and workshops.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and evaluation in relation to 
ostomy and other health related subjects.

Class: 44 סוג: 44

Medical and health care consultancy in connection 
with ostomy and other health related subjects, 
providing of medical and health care information in 
relation to a discussion forum concerning ostomy and 
other health related subjects.

כ' שבט תשע"ג - 38631/01/2013



Trade Mark No. 242380 מספר סימן

Application Date 07/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0879264 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G&P NET S.p.A.

Address: Via Provinciale del Biagioni, 55, I-55011 
Altopascio (Lucca), Italy

Identification No.: 74134

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, especially: 
coats, blousons, anoraks, gabardines, pullovers, 
cardigans, jerseys, sweaters, sweatshirts (knitted 
cotton jerseys), shirts, blouses, T-shirts, polo shirts, 
skirts, shorts, trousers, jeans, jump suits, ski suits, 
bathing suits, beach dresses, socks, hats and caps, 
mufflers, ear muffs, gloves, shoes, boots, ski boots, 
slippers, sandals and wooden shoes.

כ' שבט תשע"ג - 38731/01/2013



Trade Mark No. 242382 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0976339 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MUDO SATIS MAGAZALARI ANONIM SIRKETI

Address: Ambarli Dolum Tesisleri,,Yolu Cihangir Mah 
Sehit,,, AVCILAR - ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 74136

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies, publicity agencies, advertising 
and publication with television, radio, mail, publicity 
columns preparation, distribution of advertising 
materials, organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes, modelling for advertising or 
sales promotion, marketing studies, marketing 
information, sales promotions, shop window 
dressings, inquiries, public relations, office services 
namely secretarial services, shorthand, 
photocopying, typing, word processing, compilation 
of information into computer databases, family 
register management with computers, systemization 
of information into computer databases, telephone 
answering, arranging of newspaper subscriptions, 
rental of office machines and equipments, rental of 
sales machines, business managing consultancy, 
commercial or industrial management assistance, 
consultancy of business management or 
organization, business management of hotels, 
business appraisals, business information, business 
researches, statistical information, personnel 
recruitment, employment agencies, psychological 
testing for the selection of personnel, finding 
employment, drawing up of statements of accounts, 
book-keeping, auditing, cost price analysis, economic 
forecasting, payroll preparation, tax preparation, 
import export agencies, business management of 
performing artists, commercial and industrial 
management expertise, auctioneering, 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.

כ' שבט תשע"ג - 38831/01/2013



Trade Mark No. 242383 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1003157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J.T. Ronnefeldt KG

Address: Jan-Weber-Strasse 2, 27726 Worpswede, 
Germany

Identification No.: 74137

(Germany A company organized under German law)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Goods of paper and cardboard, in particular 
packaging, included in this class; tea filters of paper.

Class: 21 סוג: 21

Porcelain and earthenware.

Class: 30 סוג: 30

Tea, fruit teas and herbal teas and tea-type products, 
included in this class.

כ' שבט תשע"ג - 38931/01/2013



Trade Mark No. 242385 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074836 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 components made of metal.

Class: 20 סוג: 20

Drawers; drawer components, not of metal.

כ' שבט תשע"ג - 39031/01/2013



MAGNETIC

Trade Mark No. 242393 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elias Waksman Ltd. שם: אליאס וקסמן בע"מ

Address: P.O.B. 12095, Emek Hefer, 38777, Israel כתובת : ת.ד. 12095, עמק חפר, 38777, ישראל

Identification No.: 511235608מספר זיהוי: 511235608

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAMI MAIMON, ADV.

Address: 68 Achuza St., Raanana, 43101, Israel

שם: רמי מימון, עו"ד

כתובת : אחוזה 68, רעננה, 43101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sweets candies chewing, gum, chocolate waffles, 
bakery; all included in class 30.

ממתקים, סוכריות, מסטיקים, שוקולד, ופלים, דברי מאפה; 
הנכללים כולם בסוג 30.                 

כ' שבט תשע"ג - 39131/01/2013



GUM - IT

Trade Mark No. 242394 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elias Waksman Ltd. שם: אליאס וקסמן בע"מ

Address: P.O.B. 12095, Emek Hefer, 38777, Israel כתובת : ת.ד. 12095, עמק חפר, 38777, ישראל

Identification No.: 511235608מספר זיהוי: 511235608

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAMI MAIMON, ADV.

Address: 68 Achuza St., Raanana, 43101, Israel

שם: רמי מימון, עו"ד

כתובת : אחוזה 68, רעננה, 43101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sweets candies chewing, gum, chocolate waffles, 
bakery; all included in class 30.

ממתקים, סוכריות, מסטיקים, שוקולד, ופלים, דברי מאפה; 
הנכללים כולם בסוג 30.                 

כ' שבט תשע"ג - 39231/01/2013



Trade Mark No. 242396 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GIL ERENBERG שם: גיל ארנברג

Address: 51 Herzel St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב הרצל 51, תל אביב, ישראל

Identification No.: 533452317מספר זיהוי: 533452317

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaniv Kehat, Adv.

Address: 10 Harbaa St., P.O.B. 20671, Tel Aviv, 61204, 
Israel

שם: יניב קהת, עו"ד

כתובת : רח' הארבעה 10, ת.ד. 20671, תל אביב, 61204, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Furniture marketing and selling; all included in class 
35.

שירות לממכר רהיטים; הנכללים כולם בסוג 35.                     
              

כ' שבט תשע"ג - 39331/01/2013



ORTAL

אורטל
Trade Mark No. 242397 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kibutz Ortal Agricultural Cooperative Socity שם: קיבוץ אורטל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Ortal, 12430, Ramat Hagolan, Israel כתובת : אורטל, 12430, רמת הגולן, ישראל

Identification No.: 570024851מספר זיהוי: 570024851

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avital Zer-Sincai

Address: 9 Ahad Ha'am St', P.O.B. 29671, Tel Aviv, 
61296, Shalom Tower, Israel

שם: אביטל זר-שינקאי

כתובת : אחד העם 9, ת.ד. 29671, תל אביב, 61296, מגדל 
שלום, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, grape based beverages, byproducts of the 
process of wine manufacture and the production of 
grape based beverages and other alcoholic drinks; all 
included in class 33.

יינות, משקאות על בסיס ענבים, תוצר לוואי של הליך ייצור יינות 
ומשקאות על בסיס ענבים ומשקאות כוהליים אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 33.                                                                 

                              

כ' שבט תשע"ג - 39431/01/2013



Trade Mark No. 242398 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kibutz Ortal Agricultural Cooperative Socity שם: קיבוץ אורטל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Ortal, 12430, Ramat Hagolan, Israel כתובת : אורטל, 12430, רמת הגולן, ישראל

Identification No.: 570024851מספר זיהוי: 570024851

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avital Zer-Sincai

Address: 9 Ahad Ha'am St', P.O.B. 29671, Tel Aviv, 
61296, Shalom Tower, Israel

שם: אביטל זר-שינקאי

כתובת : אחד העם 9, ת.ד. 29671, תל אביב, 61296, מגדל 
שלום, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, grape based beverages, byproducts of the 
process of wine manufacture and the production of 
grape based beverages and other alcoholic drinks; all 
included in class 33. 

יינות, משקאות על בסיס ענבים, תוצר לוואי של הליך ייצור יינות 
ומשקאות על בסיס ענבים ומשקאות כוהליים אחרים; הנכללים 
כולם בסוג 33.                                                                 

                              

כ' שבט תשע"ג - 39531/01/2013



Trade Mark No. 242399 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dira Beshekel שם: דירה בשקל

Address: Shdrot Hatmarim, Rechter Center 7, P.O.B. 90, 
Eilat, e, Israel

כתובת : שד' התמרים, מרכז רכטר חנות 7, ת.ד. 90, אילת, 
88000, ישראל

Identification No.: 558004495מספר זיהוי: 558004495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharabi Shenhav.Adv

Address: Shderot Hatmarim 21, Office 2, Eilat, 88000, 
Israel

שם: שרעבי שנהב, עו"ד

כתובת : שד' התמרים 21, משרד 2, אילת, 88000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

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

כ' שבט תשע"ג - 39631/01/2013



Trade Mark No. 242400 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NMC United Entertainment Ltd. שם: אן אם סי יונייטד אנטרטיימנט בע"מ

Address: Harav Mecher Building, P.O.B. 9036, Ramat 
Hasharon, 47100, Israel

כתובת : בניין הרב מכר, ת.ד. 9036, רמת השרון, 47100, 
ישראל

Identification No.: 520039157מספר זיהוי: 520039157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 38 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 38, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Studios for production, editing, processing and 
recordingof audio and audio-visual material, music, 
stories, songs adn performances, production of 
shows; publishing of songs, music video clips, 
programs, films and printed matter; performance 
management; perspnal and artistic management; 
artists agencies; artistic consultation; all included in 
class 41.

אולפני הקלטה, עיבוד, עריכה של חומר אודיו ו/או חומר אודיו 
ויזואלי, מוסיקה, סרטים, הצגות, שירים, הופעות, קליפים, 

תוכניות, ניהול אישי ואומנותי, ייעוץ אומנותי.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ' שבט תשע"ג - 39731/01/2013



DUREX

Trade Mark No. 242401 מספר סימן

Application Date 27/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LRC Products Limited

Address: 103 - 105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, United 
Kingdom

Identification No.: 801907

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated wipes impregnated with a cosmetic; 
non-medicated wipes impregnated with a soap or a 
cleaning preparation, not for personal use; non-
medicated wipes impregnated with a soap or a 
cleaning preparations for personal use; toiletries, 
soaps, not for personal use; cleaning preparations, 
not for personal use; soaps, for personal use; 
cleaning preparations for personal use; dentifrices; 
tooth cleaning preparations; non-medicated 
preparations for the bath in the form of salts (oils and 
soaks); moisturising preparations; essential oils; 
massage oils; massage creams; massage gels; room 
sprays (fragrances, other than for personal use); non-
medicated preparations for the care of intimate parts 
of the body ; all included in class 3

מגבונים לא רפואיים מוספגים בחומר קוסמטי; מגבונים לא 
רפואיים מוספגים בסבון או תכשיר ניקוי, לא לשימוש אישי; 
מגבונים לא רפואיים מוספגים בסבון או תכשיר ניקוי לשימוש 
אישי; תמרוקים, סבונים, לא לשימוש אישי; תכשירי ניקוי, לא 
לשימוש אישי; סבונים, לשימוש אישי; תכשירי ניקוי לשימוש 
אישי; משחות שיניים; תכשירים לניקוי שיניים; תכשירים לא 

רפואיים לאמבט בצורת מלח (שמנים והשרייה); תכשיר לחות; 
שמנים אתריים; שמני עיסוי; קרמים לעיסוי; ג'לים לעיסוי; 

תרסיסים לחדרים (ריחות, שאינם לשימוש אישי); תכשירים לא 
רפואיים לטיפול באיזורים אינטימיים של הגוף; הנכללים כולם 

בסוג 3.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ' שבט תשע"ג - 39831/01/2013



PAGEVIBE

Trade Mark No. 242402 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netborg Technologies Ltd שם: נטבורג טכנולוגיות בע"מ

Address: כתובת : יצחק בן צבי 8, דירה 87, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 514481274מספר זיהוי: 514481274

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Communication platform services, namely, 
applications for websites, browser add-on, internet 
communication platform software, discussion 
platform for websites, billboards for websites, 
browser-based communication platform, 
webpage/website based communication platform, 
website analytics tools, user generated content 
application based on websites and/or browsers, 
website / browser based communication platform 
with voting functionality and user ranking system, and 
computer software that provides seach-engine 
functionality; all included in class 42.

שירותי פלטפורמת תקשורת, לאמור, אפליקציות לאתרי 
אינטרנט, תוספי דפדפן, תוכנה לפלטפורמת תקשורת 

אינטרנט, פלטפורמת דיון לאתרי אינטרנט, דפדפנים מבוססי 
פלטפורמת תקשורת, דפי אינטרנט / אתרי אינטרנט מבוססים 
פלטפורמת תקשורת, כלים לנתוח סטטיסטיקות של אתרי 

אינטרנט, אפליקציות תוכן גולשים מבוססות על אתרי אנטרנט 
ו/או דפדפני אינטרנט, אתרי אינטרנט ודפדפני אינטרנט 
מבוססים פלטפורמת תקשורת עם פונקציונאליות הצבעה 
ומערכת דירוג על ידי הגולשים, ותוכנת מחשב שמספקת 

פונקציונאליות מסוג מנוע חיפוש; הנכללים כולם בסוג 42.         
                                                                                    

                    

כ' שבט תשע"ג - 39931/01/2013



Trade Mark No. 242403 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gidon Kadary שם: גדעון קדרי

Address: Moshav Omez, 38870, D.N Emek Hefer, Israel כתובת : אמץ, 38870, ד.נ עמק חפר, ישראל

Identification No.: 008093783מספר זיהוי: 008093783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shmuel Lahav

Address: 

שם: שמואל להב

כתובת : בן גוריון 1, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes; all included in class 25 ביגוד והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25               

כ' שבט תשע"ג - 40031/01/2013



Trade Mark No. 242404 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sloki Gil שם: סלוקי גיל

Address: Volfson St 6, P.O.B. 5354, Tel Aviv, Israel כתובת : וולפסון 6, ת.ד. 5354, תל אביב, ישראל

Identification No.: 036221604מספר זיהוי: 036221604

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

הלבשה: חולצות, מכנסיים, סווצ'ר, שמלות, חליפות אופנת 
נשים והלבשה תחתונה; הנעלה: נעלי בית, ספורט; הנכללים 

כולם בסוג 25.

כ' שבט תשע"ג - 40131/01/2013



Trade Mark No. 242406 מספר סימן

Application Date 27/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Maccabi שם: קרן מכבי

Address: 2 Kaufman St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' קויפמן 2, תל אביב, ישראל

Identification No.: 580070993מספר זיהוי: 580070993

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, including nursing care insurance. ביטוח, לרבות ביטוח סיעודי.                                     

Class: 44 סוג: 44

Medical and healthcare services. שירותי רפואה ובריאות.                       

כ' שבט תשע"ג - 40231/01/2013



SERIOUSLY STRAWBERRY 

Trade Mark No. 242407 מספר סימן

Application Date 27/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges; all included in class 30.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיקים, ממתקים, מנטות, סוכריות 
ולכסניות; הנכללים כולם בסוג 30.                         

כ' שבט תשע"ג - 40331/01/2013



TAYLOR MADE

Trade Mark No. 242408 מספר סימן

Application Date 27/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Taylor Made Golf Company, Inc.

Address: Carlsbad, California, U.S.A.

Identification No.: 57317

(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: 28 סוג: 28

Golf equipment and golf accessories, including golf 
clubs, golf grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf 
club head covers, golf bags, shafts; all included in 
class 28.

ציוד גולף ואביזרי גולף, כולל אלות גולף, מאחזי גולף, כדורי 
גולף, כפפות גולף, תלוליות גולף, כיסויי ראש אלת גולף, תיקי 
גולף, מוטות; הנכללים כולם בסוג 28.                                   

              

כ' שבט תשע"ג - 40431/01/2013



Trade Mark No. 242409 מספר סימן

Application Date 27/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. DE C.V.

Address: Carretera Tampico-Mante Km. 28.5, 89600 
Altamira, Tamaulipas, Mexico

Identification No.: 802326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

rubber, synthetic rubber and rubber substitutes; all 
included in class 17.

גומי, גומי סינטטי ותחליפי גומי; הנכללים כולם בסוג 17.         
                                  

כ' שבט תשע"ג - 40531/01/2013



Trade Mark No. 242412 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Freshmarket Ltd. שם: פרשמרקט בע"מ

Address: 2 Maskit St B D, Herzelia Pituach, 46766, Israel כתובת : משכית 2 בניין D, הרצליה פיתוח, 46766, ישראל

Identification No.: 513226050מספר זיהוי: 513226050

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rinat A llaluof Adv.

Address: 23 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, Israel

שם: עו"ד רינת אללוף

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale marketing; shops, 
supermarkets, department stores; chains of shops, 
supermarkets and department stores; management 
and operation of shops, supermarkets, department 
stores, chains of shops, supermarkets and 
department stores; all included in class 35.

שיווק קימעונאי וסיטונאי; חנוייות, מרכולים, חנויות כלבו; 
רשתות חנויות, מרכולים וחנוייות כלבו; ניהול והפעלה של 

חנויות, מרכולים, חנויות כלבו, רשתות חנויות, מרכולים, חנויות 
כלבו, רשתות חנויות מרכולים וחנויות כלבו; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

  

כ' שבט תשע"ג - 40631/01/2013



Trade Mark No. 242413 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shahar Lupu שם: שחר לופו

Address: כתובת : הצאלון 31, ת.ד. 3194, גבעת עדה, 37808, ישראל

Identification No.: 028710846מספר זיהוי: 028710846

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gatay Barlell Adv

Address: 

שם: עו"ד גתאי ברלל

כתובת : הדקלים 86, ת.ד. 1502, פרדס חנה-כרכור, 37114, 
ישראל

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           
                      

כ' שבט תשע"ג - 40731/01/2013



Trade Mark No. 242420 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment and computers; Measuring apparatus and 
instruments; Counters; Time recording apparatus; 
Power distribution or control machines and 
apparatus; Electricity distribution boxes; Rotary 
converters; Phase modifiers; Chargers; Transformers 
(electricity); Batteries and cells; Fuel cells; Electric 
wires and cables; Electrical communication 
apparatus and instruments; Telephone apparatus; 
Vehicular radios communication machines and 
apparatus; Vehicular telematics apparatus; Data 
transmitters and receivers equipped with 
automobiles; Charge completion automatic 
notification apparatus; Navigation apparatus for 
vehicles (on-board computers); Not-yet-inserted 
charge plug notification apparatus; Electronic 
machines and apparatus; Integrated circuits; Electric 
circuits; Computers; Computer software; Computer 
programs; Remote control systems for recharging; 
Electrodes; Magnets; Spectacles; Cigar lighters for 
automobiles; Protection devices for personal use 
against accidents; Inverters(electricity); Anti-theft 
warning apparatus; Cases for computers made of 
leather; CD (Compact Disc) storage wallets made of 
leather; Cell phone accessories, namely cases; 
Computer software games; Earplugs for noise 
protection; Eyewear; Flash drives; Formula 1 Racing 
Car Parts replica, namely driver helmets; Memory 
cards; Memory stick; Mouse pads; Sunglasses; 
Video game software; Arcade games (electronic-) 
[coin or counter operated apparatus]; Arcade video 
game machines; Consumer games (apparatus for-) 
adopted for use with an external display screen or 
monitor; Arcade games (apparatus for-) adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
Straps for holding mobile phones; Straps for holding 
flash drives; Straps for holding flash memories; 
Straps for holding eyeglasses; Cases for encoded 
keys; all included in class 9.

מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה 
על חשמל; מכשירים להקלטה, העברה או שחזור של קול או 
בבואות; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים וכלים 

למדידה; מונים; מכשירים להקלטת זמן; מכונות ומכשירים 
לחלוקת או בקרת כוח; תיבות לחלוקת חשמל; ממירים 
סיבוביים; משני פאזה; מטענים; שנאים (חשמל); סוללות 

ותאים; תאי דלק; חוטים וכבלי חשמל; מכשירים וכלי תקשורת 
חשמליים; מכשירי טלפון; מכונות ומכשירי תקשורת רדיו לכלי 
רכב; מכשירי טלמטיקס לכלי רכב; משדרי וקולטי נתונים 
המצוידים במכוניות; מכשירי הודעה אוטומטית על סיום 

הטעינה; מכשירי ניווט לכלי רכב (מחשבים מובנים); מכשירי 
הודעה שתקע המטען עדיין-לא-הוכנס; מכונות ומכשירים 

אלקטרוניים; מעגלים משולבים; מעגלים חשמליים; מחשבים; 
תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; מערכות שליטה מרחוק לטעינה 

מחדש; אלקטרודות; מגנטים; משקפיים; מצתי סיגרים 
למכוניות; התקני מגן לשימוש אישי נגד תאונות; מהפכים 

(חשמל); מכשירי אזהרה נגד גניבה; תיקים למחשבים עשויים 
מעור; נרתיקי אחסון CD (קומפקט דיסק) עשויים מעור; אביזרי 
טלפון סלולארי, דהינו תיקים; תוכנת משחקי מחשב; אטמי 
אוזניים להגנה מפני רעש; פריטים לעיניים; כוננים ניידים; 

רפליקה של חלקי מכונית מרוץ פורמולה 1, דהינו קסדות נהג; 
כרטיסי זיכרון; מקלות זיכרון; פדים לעכבר; משקפי שמש; 
תוכנת משחקי וידאו; משחקי ארקייד (אלקטרוני-) [מכשירים 
המופעלים באמצעות מטבע או אסימון]; מכונות ארקייד של 
משחקי וידאו; משחקי צרכן (מכשירים ל-) המאומצים לשימוש 
עם מסך תצוגה או מוניטור חיצוניים; משחקי ארקייד (מכשירים 
ל-) המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה או מוניטור חיצוניים; 
רצועות לנשיאת טלפונים ניידים; רצועות לנשיאת כוננים ניידים; 
רצועות לנשיאת זיכרונות ניידים; רצועות לנשיאת משקפיים; 

נרתיקים למפתחות מוצפנים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ' שבט תשע"ג - 40831/01/2013



 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha trading as 
Nissan Motor Co., Ltd. 

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, 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

כ' שבט תשע"ג - 40931/01/2013



סיפורי מלאכים
Trade Mark No. 242421 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GORANY Hila שם: הילה גורני

Address: 10 Heler St.,, Petach Tikva, 49436, Israel כתובת : הלר 10, פתח תקוה, 49436, ישראל

Identification No.: 038415840מספר זיהוי: 038415840

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

Publishing services; books publishing; electronic 
publishing; electronic text publishing services; 
magazine publishing; provision of information relating 
to publishing; publishing by electronic means; 
publishing of educational material; publishing of 
instructional books; publishing of musical works; 
publishing of newsletters; publishing of printed 
matter; publishing of stories; publishing services 
carried out by computerized means; song publishing; 
all included in class 41.

שירותי הוצאה לאור; הוצאה לאור של ספרים; שירותי הוצאה 
לאור של טקסט אלקטרוני; הוצאה לאור של מגזינים; אספקת 
מידע הנוגע להוצאה לאור; הוצאה לאור באמצעים אלקטרונים; 
הוצאה לאור של חומר חינוכי; הוצאה לאור של חוברות הוראה; 

הוצאה לאור של יצירות מוזיקליות; הוצאה לאור של עלוני 
חדשות; הוצאה לאור של חומר מודפס;  הוצאה לאור של 
סיפורים; שירותי הוצאה לאור המשתמשים באמצעים 

אלקטרונים; הוצאה לאור של שירים; הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    

                                                

כ' שבט תשע"ג - 41031/01/2013



Trade Mark No. 242423 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. Biscotti Ltd שם: א. ביסקוטי בע"מ

Address: Hayarkon 67, Bnei Brak, 51206, Israel כתובת : הירקון 67, בני ברק, 51206, ישראל

Identification No.: 513707752מספר זיהוי: 513707752

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Duvdevani Adv

Address: Ibn Gvirol 52, Tel Aviv, 64364, Israel

שם: עו"ד ליאור דובבני

כתובת : אבן גבירול 52, תל אביב, 64364, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cream cake,cheese cake, cakes pai, english cakes, 
cakes of crunch, desserts, cookies, pastries 
sugarless, cakes not milkiness, sweet pastries, salty 
pastries, quinches, lasagna noodles, sandwichs, 
salads; all included in class 30. 

עוגות קרם, עוגות גבינה, עוגות פאי, אינגליש קייק, קרנץ, 
קינוחים, עוגיות, עוגות/עוגיות ללא סוכר, עוגות לא חלביות, 
מאפים מתוקים, מאפים מלוחים, קישים ולזניות, כריכים, 

סלטים; הנכללים כולם בסוג 30.                                         
                                      

כ' שבט תשע"ג - 41131/01/2013



ELOCTATE

Trade Mark No. 242428 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; הכל כלול בסוג 5.             
                                                                  

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

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

U.S.A., 31/08/2011, No. 85/411,822 ארה"ב, 31/08/2011, מספר 85/411,822

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 41231/01/2013



STRATIFY JCV

Trade Mark No. 242429 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

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

Medical diagnostic reagents and assays for testing of 
bodily fluids; all included in Class 5.

 מגיבים ובחינות אבחנתיים רפואיים לבדיקת נוזלים גופניים; 
הכל כלול בסוג 5.                                           

כ' שבט תשע"ג - 41331/01/2013



PROMIZATE

Trade Mark No. 242430 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.                             
    

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; מגיבים ובחינות אבחנתיים 
רפואיים לבדיקת נוזלים גופניים; הכל כלול בסוג 5.

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

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

U.S.A., 31/08/2011, No. 85/411,818 ארה"ב, 31/08/2011, מספר 85/411,818

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 41431/01/2013



PROLECTATE

Trade Mark No. 242431 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; הכל כלול בסוג 5.             
                                                                  

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

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

U.S.A., 31/08/2011, No. 85/411,811 ארה"ב, 31/08/2011, מספר 85/411,811

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 41531/01/2013



BIOGEN IDEC

Trade Mark No. 242432 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; medical diagnostic reagents and assays 
for testing of bodily fluids; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; מגיבים ובחינות אבחנתיים 
רפואיים לבדיקת נוזלים גופניים; הכל כלול בסוג 5.                 
                                                                                    

              

כ' שבט תשע"ג - 41631/01/2013



ELONIXA

Trade Mark No. 242433 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; הכל כלול בסוג 5.             
                                                                  

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

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

U.S.A., 31/08/2011, No. 85/411,801 ארה"ב, 31/08/2011, מספר 85/411,801

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 41731/01/2013



ALPROLIX

Trade Mark No. 242434 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; הכל כלול בסוג 5.             
                                                                  

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

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

U.S.A., 31/08/2011, No. 85/411,805 ארה"ב, 31/08/2011, מספר 85/411,805

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 41831/01/2013



Trade Mark No. 242435 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; הכל כלול בסוג 5.             
                                                                  

כ' שבט תשע"ג - 41931/01/2013



EXTROFIX

Trade Mark No. 242436 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

Address: 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 
02142, U.S.A.

Identification No.: 800545

Incorporated in the State of Massachusetts

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בדממת; הכל כלול בסוג 5.             
                                                                  

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

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

U.S.A., 31/08/2011, No. 85/411,815 ארה"ב, 31/08/2011, מספר 85/411,815

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 42031/01/2013



G FRAME

Trade Mark No. 242437 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guccio Gucci S.p.A.

Address: Firenze, Italy

Identification No.: 2666

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

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין במתכות יקרות או המצופים 
בהם, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות; 
שעונים ומכשירים מודדי זמן; הנכללים כולם בסוג 14.             
                                                                                    

    

כ' שבט תשע"ג - 42131/01/2013



SHAKESBEER TWO BEER OR NOT TWO BEER

Trade Mark No. 242439 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NOKO Ltd שם: נוקו בע"מ

Address: Kibutz Harel, 99740, Israel כתובת : הראל, 99740, ישראל

Identification No.: 520037185מספר זיהוי: 520037185

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shavit, Bar-On, Galon Zin Nov Yagur & Co., Adv.

Address: Sonol Tower 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: שביט, בר-און, גלאון צין נוב יגור ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; all included in class 32. בירה; הנכללים כולם בסוג 32.         

Class: 35 סוג: 35

Production, marketing, distribution, trading- including 
use for store, internet; all inlcuded in class 35.

ייצור שיווק והפצה, מסחר- כולל שימוש לחנויות, לאינטרנט; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     

        

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks- bars, 
restaurant; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ושתיה- ברים, מסעדות; הנכללים כולם 
בסוג 43.                                           

כ' שבט תשע"ג - 42231/01/2013



Trade Mark No. 242440 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: XIAO JIANSHENG

Address: Room 402, 13 Tower, B Area, Tianming 
Garden, Zhongshan, Guangdong, People's Republic of 
China

Identification No.: 802275

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

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

שם: איי. פי. פקטור

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Swimming pools [play articles]; games; inflatable 
toys; board games; balls for games; physical 
exercises (machines for -); toys; Christmas trees 
(Ornaments for -); except illumination articles and 
confectionery; body-building apparatus; archery 
implements; fishing tackle; slides [playthings]; all 
included in class 28.

בריכות שחיה [דברי משחק]; משחקים; צעצועים מתנפחים; 
משחקי לוח; כדורים עבור משחקים; תרגילים גופניים (מכונות 
עבור-);  צעצועים; עצי אשוח לחג המולד (קישוטים עבור -); 

למעט דברי תאורה וממתקים; מכשירי עיצוב הגוף; כלי קשתות; 
ציוד דיג; מגלשות [צעצועים];  הנכללים כולם בסוג 28.             
                                                                                    

            

Class: 41 סוג: 41

Recreation facilities (providing -); rental of large 
inflatable toys; providing sports facilities; rental of 
sports equipment, except vehicles; rental of show 
scenery; organization competition (teaching or 
entertainment); teaching; bookmobile services; all 
included in class 41.

מתקני שעשוע (אספקה -); השכרת  צעצועים מתנפחים 
גדולים; אספקת מתקני ספורט; השכרת ציוד ספורט, למעט כלי 

רכב; השכרת תפאורה למופע; ארגון תחרויות (הדרכה או 
בידור); הדרכה; שירותי ספרייה ניידת; הנכללים כולם בסוג 41. 
                                                                                    

                                                            

כ' שבט תשע"ג - 42331/01/2013



WEBSIM

Trade Mark No. 242443 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WorldQuant, LLC

Address: 1700 East Putnam Avenue, Third Floor, Old 
Greenwich, Connecticut 06870, U.S.A.

Identification No.: 800324

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for use in converting mathematical 
expressions into investment strategies; all included in 
class 9.

תוכנה המשמשת להמרת ביטויים מתמטיים לאסטרטגיות של 
השקעה; הנכללים כולם בסוג 9.                                         

                        

כ' שבט תשע"ג - 42431/01/2013



HAMMERMILL

Trade Mark No. 242447 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: International Paper Company

Address: 6400 Poplar Avenue, Memphis, TN, 38197, 
U.S.A.

Identification No.: 49995

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

printing, copy, writing and publication paper; all 
included in class 16.

הדפסה, צילום, נייר כתיבה ופרסום; הנכללים כולם בסוג 16.   
                                  

כ' שבט תשע"ג - 42531/01/2013



Trade Mark No. 242449 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  red and green as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום וירוק הנראים בסימן.

 Owners

Name: Guccio Gucci S.p.A.

Address: Firenze, Italy

Identification No.: 2666

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: 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 traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; included in class 18

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

הנכללים כולם בסוג 18                                                     
                                                            

כ' שבט תשע"ג - 42631/01/2013



Trade Mark No. 242507 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096942 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASML Netherlands B.V.

Address: De Run 6501, NL-5504 DR Veldhoven, 
Netherlands

Identification No.: 74149

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software, especially software for the storage, 
processing and generation of data and graphics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/09/2011, No. 1232780 בנלוקס, 20/09/2011, מספר 1232780

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 42731/01/2013



Trade Mark No. 242509 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096949 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN 
GARMENT CO., LTD

Address: Shapu Road,,Xintang,,Zengcheng, 511338 
Guangzhou, People's Republic of China

Identification No.: 73875

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layette; bathing suits; track shoes, shoes; 
hats; hosiery; gloves; neckties; scarfs; girdles; belts 
for 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)

People's Republic of China, 12/04/2011, No. 
9328376

סין, 12/04/2011, מספר 9328376

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 42831/01/2013



Trade Mark No. 242510 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096951 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Taupe PMS 
4525 c; brown PMS 7518 c; red PMS 1797 c; blue 
PMS 2965 c. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Bavaria N.V.

Address: de stater 1, NL-5737 RV Lieshout, Netherlands

Identification No.: 72814

(The Netherlands Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

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

Benelux, 27/04/2011, No. 1224235 בנלוקס, 27/04/2011, מספר 1224235

Class: 32 סוג: 32

כ' שבט תשע"ג - 42931/01/2013



Trade Mark No. 242511 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENENTECH, INC.

Address: 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, 
U.S.A.

Identification No.: 74151

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals namely, hormones, polypeptides 
and proteins.

כ' שבט תשע"ג - 43031/01/2013



Trade Mark No. 242512 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096989 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, black, 
white, yellow, dark green, light green and brown. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: PRIVILEGIATA FABBRICA MARASCHINO 
EXCELSIOR GIROLAMO LUXARDO SOCIETA PER 
AZIONI, CONSIGLA "GIROLAMO LUXARDO S.P.A."

Address: Via Romana, 42, I-35038 TORREGLIA 
(Padova), Italy

Identification No.: 74152

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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)

Italy, 23/09/2011, No. RM2011C005826 RM2011C005826 איטליה, 23/09/2011, מספר

Class: 33 סוג: 33

כ' שבט תשע"ג - 43131/01/2013



Trade Mark No. 242517 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mahindra Yueda (Yancheng) Tractor 
Company, Ltd.

Address: No.9, Nenjiang Road,,Yancheng Economic 
Development, 224002 Jiangsu, People's Republic of 
China

Identification No.: 74154

(China Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Locomotives; tractors; vehicles chassis; cycle cars; 
electric bicycles; funiculars; luggage trucks; 
omnibuses; tires for vehicle wheels; repair outfits for 
inner tubes.

Class: 37 סוג: 37

Repair information; rental of road sweeping 
machines; machine installation, maintenance and 
repair; electric appliance installation and repair; 
motor vehicle maintenance and repair; rustproofing; 
retreading of tires (tyres); burglar alarm installation 
and repair; vehicle service stations (refueling and 
maintenance); shipbuilding.

כ' שבט תשע"ג - 43231/01/2013



Trade Mark No. 242520 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097066 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; seeds, natural 
plants and flowers; bulbs; garden plants; ornamental 
plants.

Class: 35 סוג: 35

Procuring of contracts for third parties regarding the 
purchase and sale of agricultural, horticultural and 
forestry products and grains; import and export of 
seeds, natural plants and flowers, bulbs, garden 
plants, ornamental plant products as well as of 
garden articles and utensils.

Class: 44 סוג: 44

Services of a gardener, namely agriculture, 
horticulture and forestry services, gardening works; 
gardening services; services of a florist; cultivation of 
flowers and plant varieties; consultancy services 
relating to the care of flowers and plants in the field of 
agriculture, horticulture and forestry; consultation and 
advice services in the agricultural field; horticultural 
works.

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

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

Germany, 22/11/2010, No. 302010008462.3/31 גרמניה, 22/11/2010, מספר 302010008462.3/31

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 43331/01/2013



 Owners

Name: Volmary GmbH

Address: Kaldenhofer Weg 70, 48155 Münster, Germany

Identification No.: 74155

(Geramany Limited liability company)

Class: 44 סוג: 44

כ' שבט תשע"ג - 43431/01/2013



Trade Mark No. 242529 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097161 מספר סימן בינלאומי

 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 for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis.

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

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

France, 09/05/2011, No. 11/3829623 צרפת, 09/05/2011, מספר 11/3829623

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 43531/01/2013



Trade Mark No. 242530 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: POFER S.r.l.

Address: Via Oberdan, 37/39, I-45037 MELARA (RO), 
Italy

Identification No.: 74160

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/08/2011, No. VR2011C708 VR2011C708 איטליה, 11/08/2011, מספר

Class: 7 סוג: 7

כ' שבט תשע"ג - 43631/01/2013



Trade Mark No. 242534 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097221 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; auditing; employment agencies; 
computerized file management; accounting; book-
keeping; transcription; personnel recruitment; news 
clipping services; word processing; secretarial 
services; shorthand; data search in computer files for 
others; sponsorship search; office machines and 
equipment rental; rental of vending machines; rental 
of photocopying machines; typing; document 
reproduction; compilation of statistics; compilation of 
information into computer databases; tax preparation; 
psychological testing for the selection of personnel; 
business management of hotels; relocation services 
for businesses; telephone answering for unavailable 
subscribers; photocopying.

Class: 36 סוג: 36

Credit bureaux; debt collection agencies; customs 
brokerage; financial analysis; hire-purchase 
financing; savings banks; issuing of travellers' checks 
[cheques]; issuance of credit cards; issue of tokens 
of value; capital investments; insurance information; 
financial information; clearing, financial; insurance 
consultancy; financial consultancy; stock exchange 
quotations; business liquidation services, financial; 
brokerage; financial management; exchanging 
money; debit card services; credit card services; 
home banking; organization of collections; antique 
appraisal; jewellery appraisal; stamp appraisal; 
numismatic appraisal; art appraisal; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; 
electronic funds transfer; bail-bonding; securities 
brokerage; insurance brokerage; loans [financing]; 
lending against security; check [cheque] verification; 
charitable fund raising; financial sponsorship; 
instalment loans; insurance underwriting; actuarial 
services; banking; retirement payment services; 
fiduciary; mutual funds; financing services; safe 
deposit services; deposits of valuables; fiscal 
assessments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/01/2011, No. 2011701112 רוסיה, 18/01/2011, מספר 2011701112

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 43731/01/2013



 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoj 
otvetstvennost'ju "Novij Mir"

Address: Srednij pr., 34, liter A., pom. 4N, RU-199004 
Saint-Petersburg, Russian Federation

Identification No.: 74162

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 43831/01/2013



Trade Mark No. 242536 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097230 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
attache cases; backpacks; banknote holders; beach 
bags; billfolds; book bags; briefcase-type portfolios; 
briefcases; business card cases; business cases; 
calling card cases; carry-on bags; cosmetic bags sold 
empty; cosmetic cases sold empty; credit card cases 
of leather; diaper bags; document cases; duffle bags; 
fanny packs; garment bags for travel; gym bags; hat 
boxes for travel not of paper or cardboard; key cases; 
knapsacks; leather key cases; leather shopping bags; 
luggage; luggage tags; men's clutch bags; 
messenger bags; parasols; purses; satchels; 
shoulder bags; suitcases; toiletry cases sold empty; 
tool bags sold empty; tote bags; travel bags; trunks; 
umbrellas; vanity cases sold empty; waist packs; 
walking sticks; wallets.

כ' שבט תשע"ג - 43931/01/2013



Class: 25 סוג: 25

Anorak; aprons; ascots; baby bibs not of paper; baby 
bodysuits; bandanas; bathing trunks; beachwear; 
beanies; belts; berets; blazers; blouses; body 
shapers; body stockings; body suits; booties; boots; 
boxer shorts; bras; brassieres; briefs; bustiers; 
camisoles; caps; cardigans; cargo pants; chemises; 
chemisettes; cloth diapers; coats; corsets; coveralls; 
crop tops; culottes; denims; dress shirts; dresses; ear 
muffs; fleece bottoms; fleece pullovers; fleece tops; 
fleece vests; flip flops; footwear; foundation 
garments; galoshes; garter belts; garters; girdles; 
gloves; golf shirts; gowns; halter tops; hats; 
headbands; headwear; hooded sweatshirts; hosiery; 
infant sleepers; infant wear; jackets; jeans; jerseys; 
jogging suits; jump suits; jumpers; knee highs; 
layettes; leg warmers; leggings; leotards; lingerie; 
long underwear; loungewear; mittens; neckerchiefs; 
neckwear; negligees; night shirts; nightgowns; 
overalls; pajamas; panties; pants; pantyhose; parkas; 
play suits; polo shirts; ponchos; pullovers; rainwear; 
reversible jackets; robes; rugby shirts; sandals; 
sarongs; scarves; shirts; shoes; shorts; singlets; ski 
bibs; ski wear; skirts; slacks; sleepwear; slippers; 
slips; smocks; sneakers; snow suits; socks; sports 
bras; suits; surf wear; suspenders; sweat bands; 
sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweaters; 
swim caps; swim trunks; swim wear; t-shirts; tank 
tops; teddies; tennis wear; thermal underwear; 
thongs; ties; tights; tops; track suits; trousers; 
turtlenecks; underclothes; undershirts; underwear; 
uniforms; unitards; vests; visors; warm-up suits; 
wraps; wristbands.

Class: 35 סוג: 35

Mail order catalog services featuring clothing and 
clothing accessories for men, women and children; 
on-line wholesale and retail store services featuring 
clothing and clothing accessories for men, women 
and children; retail store services featuring clothing 
and clothing accessories for men, women and 
children; wholesale distributorships featuring clothing 
and clothing accessories for men, women and 
children.

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

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

U.S.A., 08/07/2011, No. 85366754 ארה"ב, 08/07/2011, מספר 85366754

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 44031/01/2013



 Owners

Name: ALTERNATIVE APPAREL, INC.

Address: 1650 Indian Brook Way,,Building 200, Norcross 
GA 30093, U.S.A.

Identification No.: 74163

(Delaware, United States Corporation)

כ' שבט תשע"ג - 44131/01/2013



Trade Mark No. 242543 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097319 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Grey, Pink. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: DIO Corporation

Address: 1464, U-dong,,Haeundae-gu, Busan-Si 612-
020, Republic of Korea

Identification No.: 74167

(KR Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implant; mirrors for dentists; dental burs; 
dental broaches; dental apparatus, electric; dental 
chairs; dentists' armchairs; dental picks; orthodontic 
apparatus; orthodontic appliances; probes for 
gingival pocket; bone substitutes for bone 
transplantation; prosthetic tissues for blood vessel.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/06/2011, No. 4020110035085 דרום קוריאה, 28/06/2011, מספר 4020110035085

Class: 10 סוג: 10

כ' שבט תשע"ג - 44231/01/2013



Trade Mark No. 242545 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097341 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Address: Laoniuwan Village North,,Shayang Road, 
Shahe Town,, 102206 Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 71964

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; trucks; cars; engines for land vehicles; 
lifting car; concrete mixing vehicles; fork lift trucks; 
coaches; electric vehicles; cycle cars.

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

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

People's Republic of China, 21/03/2011, No. 
9239293

סין, 21/03/2011, מספר 9239293

Class: 12 סוג: 12

כ' שבט תשע"ג - 44331/01/2013



Trade Mark No. 242547 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097345 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Minskiy 
zavod bezalkogolnykh napitkov"

Address: ul. Makayenka 19, 220114 Minsk, Belarus

Identification No.: 74097

(Belarus Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Birch juice.

כ' שבט תשע"ג - 44431/01/2013



Trade Mark No. 242551 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097390 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; direct mail 
advertising; arranging newspaper subscriptions for 
others; business management and organization 
consultancy; book-keeping; document reproduction; 
employment agencies; computerized file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; online 
advertising on a computer network; rental of 
advertising time on communication media; 
publication of publicity texts, rental of advertising 
space; dissemination of advertising matter; public 
relations.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; information about 
telecommunication; communications via computer 
terminals or via fiber-optic networks; radio or 
telephone communications; mobile radio telephone 
services; providing user access to a global computer 
network; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); connection to a 
global computer network by telecommunication 
means; news agencies; rental of telecommunication 
equipment; radio or television broadcasts; 
teleconferencing services; electronic messaging; 
rental of access time to global computer networks.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; bar services; food and drink 
catering; hotels; temporary accommodation 
reservations; crèches; providing campground 
facilities; retirement homes; boarding for animals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/03/2011, No. 11 3 815 001 צרפת, 16/03/2011, מספר 001 815 3 11

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

כ' שבט תשע"ג - 44531/01/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green and 
violet. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Green Industries Limited

Address: Invision House, Wilbury Way, Hitchin, 
Hertfordshire SG4 OTW, United Kingdom

Identification No.: 75402

Class: 43 סוג: 43

כ' שבט תשע"ג - 44631/01/2013



Trade Mark No. 242552 מספר סימן

Application Date 21/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097394 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Marina Biotech, Inc

Address: 3830 Monte Villa Parkway, Bothell WA 98021, 
U.S.A.

Identification No.: 74171

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Research and development services in the fields of 
RNAi-based drugs and therapeutics; pharmaceutical 
research and development in the fields of 
therapeutics, formulations to improve drug delivery in 
the body and drugs for treating a variety of diseases; 
research and development of therapeutics in the area 
of oncology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/04/2011, No. 85301656 ארה"ב, 21/04/2011, מספר 85301656

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 44731/01/2013



Trade Mark No. 242553 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TRADING & MARKETING CONSULANTS 
PALMAROLE AG

Address: Birsigstrasse 111,,Postfach, CH-4011 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 74172

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for use in industry, especially the 
plastics industry, especially additives for plastic 
materials and cosmetics, chemical additives, 
chemical additives to motor fuel, chemical additives 
for oils, anti-static preparations, other than for 
household purposes, fireproofing preparations, 
chemical products for use in industry, unprocessed 
plastics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/04/2011, No. 619467 שוויץ, 06/04/2011, מספר 619467

Class: 1 סוג: 1

כ' שבט תשע"ג - 44831/01/2013



Trade Mark No. 242555 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chemische Fabrik Budenheim KG

Address: Rheinstraße 27, 55257 Budenheim, Germany

Identification No.: 74174

(Germany Kommanditgesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in the manufacture of 
lithium-ion batteries.

כ' שבט תשע"ג - 44931/01/2013



Trade Mark No. 242557 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097448 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; lasers, not for medical purposes; light 
control systems; light-emitting diodes, including 
organic light-emitting diodes, laser diodes, especially 
power laser diodes, semiconductor power laser 
diodes for material processing, semi-conductor 
components, fibre optical light conductors inclusive 
LED operated fibre optical light conductors, 
optocouplers, optical sensors, light barriers, light-
emitting diode modules (modules with light functions, 
constructed from light-emitting diodes, including 
organic light-emitting diodes with light functions), 
especially for lighting and signaling applications, 
displays, including organic light-emitting diode 
technology displays; parts for all the aforesaid goods, 
included in this class.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, especially electric lamps and 
luminaires; lighting apparatus and systems consisting 
of lighting apparatus, especially lighting apparatus 
and systems based on light emitting diodes (LEDs), 
including organic light-emitting diodes, LED lamps 
and LED luminaires and their parts, lighting lamps 
and lighting apparatus and facilities consisting of 
lighting lamps and lighting apparatus as well as their 
parts (included in this class) on basis of light emitting 
diodes (LED); LED modules, namely modules 
constructed of LED's (inclusive organic LED's) with 
light functions and for lighting applications.

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

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

Germany, 18/02/2011, No. 302011009980.4/11 גרמניה, 18/02/2011, מספר 302011009980.4/11

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

כ' שבט תשע"ג - 45031/01/2013



 Owners

Name: OSRAM AG

Address: Hellabrunner Straße 1, 81543 München, 
Germany

Identification No.: 74176

(GERMANY joint stock company)

כ' שבט תשע"ג - 45131/01/2013



Trade Mark No. 242564 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0520860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL, Société anonyme

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 74181

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and beauty preparations, soaps, 
cosmetics, essential oils, make-up preparations, 
dentifrices, hair and beard dyes, colors, toners and 
lotions, hair bleaching preparations, shampoos, 
preparations for the care, beauty and maintenance of 
hair, hair waving and setting preparations, body 
deodorants, bleaching, laundering, cleaning, 
polishing, degreasing and abrasive preparations.

Class: 5 סוג: 5

Hygiene preparations, air fresheners.

כ' שבט תשע"ג - 45231/01/2013



Trade Mark No. 242572 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0695102 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paul Gerteis

Address: Frohburgstrasse 56, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

Identification No.: 74068

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, compacting machines, 
drum compactors, granulation installations, mixers, 
mills, transport apparatus and/or machines for the 
industries producing pharmaceuticals, food, plastic 
materials and chemicals; presses, including 
machines for making tablets.

כ' שבט תשע"ג - 45331/01/2013



Trade Mark No. 242577 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0758968 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CINTI S.R.L.

Address: Via dei Notai, 128 -,Loc. Centergross, I-40050 
ARGELATO-Frazione FUNO (BO), Italy

Identification No.: 74191

(ITALY Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses, portmanteaus, travelling sets, satchels, 
handbags, travelling bags, suitcases, trunks, attaché 
cases, wallets, purses not made of precious metal, 
briefcases, cardholders; clutch bags, cases (empty) 
for cosmetics and perfumes, travel cases, vanity 
cases sold empty, garment bags, travelling trunks, 
key cases made of leather and imitation leather, 
umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothes, headwear, footwear for men, women and 
children, in particular shoes, boots, sandals, clogs, 
sports and gymnastic shoes; heavy duty boots, 
slippers; soles, gloves, belts, scarves.

כ' שבט תשע"ג - 45431/01/2013



Trade Mark No. 242578 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0762633 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sodick Co., Ltd.

Address: 12-1, Nakamachidai 3-chome,,Tsuzuki-
ku,,Yokohama-s, Kanagawa 224-8522, Japan

Identification No.: 74192

(Corporation Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, namely, electrical 
discharge machines (EDM), sinker EDM, wire EDM, 
small hole drilling EDM, electrochemical machines, 
machining centers, injection molding machines, 
presses, flip chip bonders, semiconductor die 
bonders; parts, motors and fittings for all the 
aforesaid goods; molds and dies.

כ' שבט תשע"ג - 45531/01/2013



Trade Mark No. 242579 מספר סימן

Application Date 19/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0763957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RAYWARE LIMITED

Address: 26-32 Spitfire Road,,Triumph Trading 
Park,,Speke H, Liverpool L24 9BF, United Kingdom

Identification No.: 74193

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Kitchenware; cookware, pots, pans and woks and 
lids or covers therefor; household and kitchen 
utensils and containers; serving utensils but not 
including table cutlery; container storage systems for 
household and kitchen use including storage for 
kitchenware, cookware and serving utensils; parts 
and fittings for any of the aforesaid goods.

כ' שבט תשע"ג - 45631/01/2013



Trade Mark No. 242580 מספר סימן

Application Date 11/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0765276 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joseph Vögele AG

Address: Joseph-Vögele-Strasse 1, 67067 Ludwigshafen, 
Germany

Identification No.: 74194

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for preparing, arranging and compacting 
road surfaces; stationary and movable mixing and 
apportioning installations for making concrete, 
consisting essentially of mixing machines, 
apportioning apparatus, conveyor apparatus for 
aggregate.

Class: 9 סוג: 9

Levelling and control apparatus for road finishing 
machines; scales, control apparatus.

כ' שבט תשע"ג - 45731/01/2013



Trade Mark No. 242587 מספר סימן

Application Date 13/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0856751A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MM Meyer Markenverwaltung & Co

Address: Antonigasse 4, CH-5620 Bremgarten, 
Switzerland

Identification No.: 74201

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electrical coffee and tea machines.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extract, artificial coffee, coffee-based 
beverages also with milk ingredients, coffee 
additives; tea, tea extract, artificial tea; tea-based 
beverages also with milk ingredients; tea additives; 
cocoa, cocoa- based beverages; chocolate, 
chocolate extract, chocolate-based beverages; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionary, ices; cereals and cereals bar, 
muesli bars, muesli slices.

כ' שבט תשע"ג - 45831/01/2013



Trade Mark No. 242588 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0862310 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Copenhagen, 
Denmark

Identification No.: 73480

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations acting on the central 
nervous system (CNS); pharmaceutical preparations 
for treating alcohol abuse and alcohol dependency.

כ' שבט תשע"ג - 45931/01/2013



Trade Mark No. 242598 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0970928 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and foodstuffs for clinical and 
medical use; formulated milk for babies, food and 
food substances for babies; food and food 
substances for medical use for children and the sick; 
foods and food substances for nursing mothers for 
medical use; nutritional and dietetic supplements for 
medical use; vitamin preparations, preparations 
made with minerals; dietetic confectionery products 
for medical use.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; milk substitutes; milk 
beverages, with milk predominating; soya milk (milk 
substitutes).

כ' שבט תשע"ג - 46031/01/2013



Trade Mark No. 242600 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0982809 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Caan Jersey S.r.l.

Address: Via Luigi Settembrini, 46, I-20124 Milano (MI), 
Italy

Identification No.: 74209

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ' שבט תשע"ג - 46131/01/2013



Trade Mark No. 242602 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1010896 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: 10 סוג: 10

Syringes for medical purposes.

כ' שבט תשע"ג - 46231/01/2013



Trade Mark No. 242606 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057288 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Aldehydes; alkali (volatile) (ammonia) for industrial 
purposes; ammonia volatile alkali for industrial 
purposes; volatile alkali ammonia for industrial 
purposes; chemical preparations for the manufacture 
of paints, chemical preparations for the manufacture 
of pigments; chemical additives to drilling muds; 
chemical additives for oils; urea-formaldehyde 
concentrate; oxygen gas technical; methane; 
methanol; unprocessed plastic materials; 
condensation preparations (chemical); 
pentaerythritol; chemical preparations for analyses in 
laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes, chemical substances for analyses in 
laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations for scientific 
purposes, other than for medical or veterinary use; 
polyamide; chemical reagents, other than for medical 
or veterinary purposes, reagents (chemical) other 
than for medical or veterinary purposes; foundry 
molding (moulding) preparations, molding 
preparations (foundry), alcohol; formalin; formic 
aldehyde for chemical purposes; chemicals 
(industrial).

Class: 17 סוג: 17

Caprolon parts of railway tracks, polyamide items for 
mechanical protection of pipeline surfaces; dielectrics 
(insulators); caprolon dielectric safety rings 
"Spacers"; sets for rail joints insulation; sets for 
supporting angle iron insulation (railway point 
devices); plastic substances, semi-processed; 
polyamode (caprolon); expansion joint fillers, fillers 
(expansion joint), joints (fillers for expansion); cords 
of rubber, cylinder jointings, pipe gaskets, joint 
packings for pipes; gaskets, joint packings; dielectric 
lining bars (battens); artificial resins (semi-finished 
products), resins (artificial) (semi-finished products), 
resins (synthetic) (semi-finished products), synthetic 
resins (semi-finished products); junctions, not of 
metal, for pipes, junctions for pipes, not of metal.

כ' שבט תשע"ג - 46331/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Metafrax, Joint-Stock Company

Address: RU-618250 Gubakha, Perm region, Russian 
Federation

Identification No.: 74211

(RU Joint-Stock Company)

כ' שבט תשע"ג - 46431/01/2013



Trade Mark No. 242608 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Foods for persons with disabilities and infants for 
medical use, food supplements for medicinal or 
nutritional use, nutritional supplements for medical 
use, dietetic food preparations for medical use, 
dietetic food supplements for medical use, dietetic 
foodstuffs for medical use, dietetic substances for 
infants and persons with disabilities, dietetic 
beverages for medical use, food fortifiers for persons 
with special dietetic needs, dietetic food supplements 
for persons with special dietetic needs, foods for 
persons with disabilities on a diet for medical 
reasons, medicinal food supplements for persons on 
a diet for medical reasons, mineral dietetic 
supplements for human consumption, protein-
enriched foodstuffs for dietetic use for persons with 
digestive disorders, protein-enriched meal substitutes 
for medical use for managing metabolic disorders, 
including phenylketonuria, acute leucinosis and 
tyrosinemia, fortifying substances for medical use for 
managing problems of malnutrition.

כ' שבט תשע"ג - 46531/01/2013



Trade Mark No. 242609 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088571 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Foodstuffs for the sick and for babies for medical 
purposes, food additives for medical or nutritional 
purposes, nutritional supplements for medical 
purposes, dietetic food preparations adapted for 
medical purposes, dietetic food supplements for 
medical purposes, dietetic foodstuffs for medical 
purposes, dietetic substances for babies and the 
sick, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, food fortifiers for persons with special 
dietetic needs, dietetic food supplements for persons 
with special dietetic needs, foodstuffs for sick people 
following a diet for medical reasons, medicinal 
nutritional supplements for persons following a diet 
for medical reasons, mineral dietetic supplements for 
human consumption, protein-enriched foodstuffs for 
dietetic purposes for persons suffering from disorders 
of the digestive system, protein-enriched meal 
substitutes for medical purposes for managing 
metabolic disorders, including phenylketonuria, acute 
maple-syrup disease and tyrosinemia, fortifying 
substances for medical purposes for managing 
problems of malnutrition.

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

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

Switzerland, 24/06/2011, No. 616794 שוויץ, 24/06/2011, מספר 616794

Class: 5 סוג: 5

כ' שבט תשע"ג - 46631/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

כ' שבט תשע"ג - 46731/01/2013



Trade Mark No. 242711 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097502 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ' שבט תשע"ג - 46831/01/2013



Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought steel, including stainless steel; grain-
oriented silicon steel; unwrought or semi-wrought 
cast iron; scrap (waste iron); iron for direct reduction 
and directly reduced iron; metal ores, including crude 
or processed ores; building materials of metal; metal 
lining slabs for construction; metal floors, metal floor 
tiles, metal partitions, metal multi-layered panels, 
metal sidings, metal claddings and covers 
(construction materials); transportable metal 
constructions, including metal shelters and parts of 
shelters; metal materials for railway tracks, including 
rails and the component parts thereof; non-electric 
cables and wires of metal, including soldering wire of 
metal and barbed wire; metal tubes and pipes; small 
metal hardware; metal grates and screens, metal 
fences, metal mesh and gauzes, coated or not; 
springs (metal hardware); metal goods from the wire 
drawing and nail and bolt manufacturing industries, 
not included in other classes; plates, sandwich plates 
and multi-layered goods of metal, not included in 
other classes; armour plating; ferrules; metal building 
frames; metal tanks and containers; metal boxes (not 
included in other classes), including welded metal 
boxes and the component parts thereof, such as 
welded box liners; metal sealing capsules and rings; 
wrappings of common metal and tinplate; metal 
foundry molds; iron and steel metallurgy goods, not 
included in other classes, including billets, plates, 
slabs, foils, strips, blanks, hoops, spools, profiled 
strips, bars, beams, joists, tapes, shafts, tubes, wires, 
cables, blocks, ingots and forge ingots; ultra-heavy 
torch-cut metal goods, not included in other classes; 
balls of steel; slabs; goods of heavy metal, not 
included in other classes, including forged, molded, 
cast, die-cast, pressed, welded or machined metal 
parts, for use in all industries; all kinds of supporting 
frames of metal and the parts and components 
thereof (not included in other classes), including 
metal support frames and the parts and components 
thereof enabling the attachment of photovoltaic 
and/or thermal solar cells, modules or panels, 
particularly metal frames, metal strips and metal 
panels; metal parts and components, including alloys 
and/or composites of photovoltaic and/or thermal 
cells, modules or panels (not included in other 
classes); metal parts for making metal vehicle parts, 
namely bodywork and bodywork components, 
bumpers, engine hoods, suspension units (for land 
vehicles), cross bars, chassis, wheels, metal axles, 
rear and front axles, as well as motors and engines.

Class: 7 סוג: 7

Machinery and machine tools, particularly rolling 
mills; rolling mill cylinders and other cylinders 
(machine parts); continuous metal casting machines, 
cutting machines, machines for forming, oxygen 
cutting, machining, welding, stubbing and for 
punching metals, metal sheets and plates; converters 
for steelworks; metal parts for motors and engines of 
machines and machine tools; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
reels (parts of machines).

כ' שבט תשע"ג - 46931/01/2013



Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for producing, 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controling of electricity and solar 
energy; photovoltaic solar installations, namely 
photovoltaic cells, photovoltaic solar generator 
installations, photovoltaic solar module installations 
(photovoltaic cells) and photovoltaic hybrid solar 
modules (photovoltaic cells); photovoltaic cells for 
producing solar energy; photovoltaic and/or thermal 
solar sensors for energy production (photovoltaic 
cells); solar panels for producing solar energy 
(photovoltaic cells); modules for producing solar 
energy (photovoltaic cells); photovoltaic panels for 
producing solar energy (photovoltaic cells); 
photodetectors; solar batteries; solar battery 
chargers; electric relays, switches, breakers 
(electricity); branch boxes; energy distribution units, 
namely power distribution boxes and panels 
(electricity); switchboards (electricity); electricity 
distribution consoles, namely distribution panels 
(electricity); electricity distribution systems, namely 
energy distribution panels (electricity); all the above 
goods not for electric vehicles.

Class: 19 סוג: 19

Non-metal construction materials, including floor tiles, 
plates, cladding, floors, roofing, facings, sandwich 
panels, profiles, multi-layered panels and partitions; 
non-metal reinforcing materials for construction; non-
metal transportable constructions, including shelters 
and the component parts thereof; non-metal 
constructions made of profiled sections, for 
residential purposes which can also be used as small 
commercial or industrial premises; non-metal rigid 
pipes for construction; non-metal monuments.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers, 
including utensils and containers of sheet metal and 
utensils and containers for cooking; bottles; drinking 
vessels; household boxes; flasks; cookie jars; lunch 
boxes; bread bins; soap boxes; tea boxes; aerosol 
dispensers, not for medical purposes, and the 
component parts thereof; steel wool for cleaning.

Class: 39 סוג: 39

Air, rail, maritime and road transportation of goods, 
particularly of steel and metal materials; distribution 
of goods (transportation); packaging of goods; 
storage and warehousing of goods; storage of ores, 
metals and alloys; freight transportation by air, sea 
and land.

כ' שבט תשע"ג - 47031/01/2013



 Owners

Name: APERAM, société anonyme

Address: 12C, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 74225

(Luxembourg Société Anonyme)

Class: 40 סוג: 40

Materials treatment; processing of ores, steel, 
common metals and the alloys thereof; treatment of 
metals and all kinds of mechanical, 
thermomechanical or chemical transformation of the 
properties and characteristics of metals, including 
direct reduction of iron, metal tempering, finishing of 
metal surfaces, soldering, casting, anodizing, 
chromium plating, sintering, electrolytic zinc plating, 
phosphatizing, milling, shaping, tin plating, 
galvanizing, nickel plating, laminating, shielding, 
cutting, polishing, magnetizing, plating, punching, 
stripping and welding; recycling of metal goods; 
treatment of materials during the manufacturing of 
metal goods, such as forging, pressing, deburring, 
machining, laminating and shaping of metals; 
vacuum treatment; nitriding (materials treatment); 
assembling of metal profiles (for third parties); 
treatment of materials for sheet-metal work.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services as well as the 
research and design services relating thereto; 
industrial research and analysis; computer software 
design and development; consulting and information 
relating to the above services, including in the 
context of customer service; material testing and 
mechanical research, as well as related consulting 
and information; technical project studies; technical 
and scientific consulting and information for 
improving the quality of goods and services in the 
field of metals, steels and the uses thereof (quality 
control); expert reporting and engineering services in 
the field of metals, steels and the uses thereof; 
expert reporting and engineering services in the field 
of steels and the uses thereof; construction 
consulting, including in connection with the choice 
and use of steels; construction drafting 
(construction); design and development of computer 
software, particularly for iron and steel working; 
design of computer software for global solutions 
relating to building construction.

כ' שבט תשע"ג - 47131/01/2013



Trade Mark No. 242713 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097540 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chopard International SA

Address: Route de Promenthoux, CH-1197 Prangins, 
Switzerland

Identification No.: 74227

(Suisse Société anonyme (SA))

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 and parts thereof 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)

Switzerland, 01/04/2011, No. 614005 שוויץ, 01/04/2011, מספר 614005

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 47231/01/2013



Trade Mark No. 242714 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097547 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lanxess Deutschland GmbH

Address: 51369 Leverkusen, Germany

Identification No.: 72188

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Indicator paper, indicator badges and indicator strips 
for the detection/diagnosis of gases; litmus paper.

Class: 9 סוג: 9

Gas analysis, gas monitoring units.

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

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

Germany, 06/04/2011, No. 30 2011 020 119.6/01 גרמניה, 06/04/2011, מספר 119.6/01 020 2011 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 47331/01/2013



Trade Mark No. 242715 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cocovina, Inc.

Address: 1470 First Colony Blvd, Sugar Land TX 77479, 
U.S.A.

Identification No.: 74228

(Texas, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Coconut coir fiber.

Class: 31 סוג: 31

Non-fertilizing plant growth medium derived from 
coconut, namely, coco peat and coir pith.

Class: 40 סוג: 40

Processing of agricultural material, namely, coconut, 
for commercial and industrial use.

כ' שבט תשע"ג - 47431/01/2013



Trade Mark No. 242716 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097582 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; laptop computers; notebook computers; 
handheld computers; personal digital assistants; 
computer and video game apparatus adapted for use 
with television receivers or other external display 
screens or monitors; computer displays; computer 
monitors; computer hardware; computer soundcards; 
computer peripherals; computer and video game 
controllers; computer mice; computer keyboards; 
computer keypads; computer graphics tablets; 
computer pens; computer joysticks; computer 
trackballs; computer game apparatus and video 
game apparatus (adapted for use with an external 
display screen or monitor) namely flight yokes, 
steering wheels, accelerator pedals, brake pedals 
and guns; motion sensors for computer and video 
games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of data, sound or images; audio 
equipment and apparatus; earphones; headphones; 
microphones; headsets; loudspeakers; apparatus for 
cable management for the aforementioned goods; 
batteries and power supplies for the aforementioned 
goods; parts and spare parts of the aforementioned 
goods as far as included in this class; computer 
software and computer software drivers for the 
aforementioned goods; computer and video games
(software); computer mice mats; bags, pouches, 
cases and covers adapted for holding and storing the 
aforementioned goods.

Class: 18 סוג: 18

Bags; messenger bags; sport bags; travel bags; 
backpacks; knapsacks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; polo shirts; T-shirts; sweatshirts; headgear; 
caps; sweatbands.

כ' שבט תשע"ג - 47531/01/2013



 Owners

Name: RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD

Address: 514 Chai Chee Lane #07-05, Singapore 
469029, Singapore

Identification No.: 74229

(A private limited company incorporated in Singapore)

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; electronic games and 
playthings other than those adapted for use with 
television receivers; video game apparatus other 
than those adapted for use with television receivers; 
handheld video game apparatus other than those 
adapted for use with television receivers; parts and 
spare parts of the aforementioned goods as far as 
included in this class; bags, pouches, cases and 
covers adapted for holding and storing the 
aforementioned 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)

Singapore, 03/03/2011, No. T1102595J T1102595J סינגפור, 03/03/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 47631/01/2013



Trade Mark No. 242717 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097589 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Styron Europe GmbH

Address: Bachtobelstrasse 3, CH-8810 Horgen, 
Switzerland

Identification No.: 74230

(Switzerland Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Styrene; unprocessed synthetic resins; acrylonitrile-
butadiene-styrene.

Class: 17 סוג: 17

Synthetic rubber; latex for industrial use; and latex for 
use in the manufacture of finished goods, namely, 
carpet, carpet backing, rubber and foam mats, foam 
and acoustic underlays, foam, adhesives, paper, 
cardboard, paperboard, packaging board, hygienic 
wipes, canvas, bonded leather, wood fiber board, 
flexible abrasives, concrete, concrete structures, non-
metal ceiling tile, pavers, mortars, mastics, grouts, 
felts, garments, mesh fabric, footwear and parts 
thereof, coatings and primers for creating vapor, 
moisture, and water barriers, automotive sound 
dampening coatings, seed coating, masking tape, 
track and playground surfaces, non-skid pads, 
bedding, mattresses, polyester spunbond, glass 
fibers, synthetic resin adhesives for laminating 
purposes, textiles, sealants, and waterproof 
membranes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/03/2011, No. 85260511 ארה"ב, 08/03/2011, מספר 85260511

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

כ' שבט תשע"ג - 47731/01/2013



Trade Mark No. 242719 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097619 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Loders Croklaan B.V.

Address: Hogeweg 1, NL-1521 AZ Wormerveer, 
Netherlands

Identification No.: 74232

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edibile oils and fats, including in powder form; fatty 
substances for the manufacture of edible oils and 
fats, including cooking fats and margarines.

כ' שבט תשע"ג - 47831/01/2013



Trade Mark No. 242720 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097624 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wella GmbH

Address: Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach am 
Taunus, Germany

Identification No.: 73502

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumeries; essential oils; preparations for 
body and beauty care, namely preparations for 
cleaning, care and embellishing the hair; dentifrices.

כ' שבט תשע"ג - 47931/01/2013



Trade Mark No. 242721 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KeepCup Pty Ltd

Address: 156 Westgarth Street, FITZROY VIC 3065, 
Australia

Identification No.: 74169

(FITZROY Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers 
including utensils and containers for beverages, 
utensils and containers for food, heat insulated 
utensils and containers for beverages, heat insulated 
utensils and containers for food, cups, mugs, bowls 
and plates.

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

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

Australia, 23/05/2011, No. 1426488 אוסטרליה, 23/05/2011, מספר 1426488

Class: 21 סוג: 21

Cups; mugs

Australia, 23/09/2011, No. 1450157 אוסטרליה, 23/09/2011, מספר 1450157

Class: 21 סוג: 21

All goods claimed in this class

כ' שבט תשע"ג - 48031/01/2013



Trade Mark No. 242722 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097642 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 N. U.S. Highway 45, Libertyville IL 60048, 
U.S.A.

Identification No.: 74226

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones and accessories 
therefor, namely, battery chargers and power 
adaptors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 25/05/2011, No. 85329926 ארה"ב, 25/05/2011, מספר 85329926

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones and accessories 
therefor, namely, battery chargers and power 
adaptors

כ' שבט תשע"ג - 48131/01/2013



Trade Mark No. 242723 מספר סימן

Application Date 06/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097656 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH 
& Co. KG

Address: Hauptstr. 1, 83413 Fridolfing, Germany

Identification No.: 73622

(Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus and instruments 
(included in this class), including the aforesaid goods 
in the field of high-frequency engineering; electronic 
components, electric and electronic switches and 
circuits, and connecting elements, including pin and 
socket connections (included in this class); electric 
cables; all the aforementioned goods also in the field 
of electronic automobile.

כ' שבט תשע"ג - 48231/01/2013



Trade Mark No. 242725 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097672 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; laptop computers; notebook computers; 
handheld computers; personal digital assistants; 
computer and video game apparatus adapted for use 
with television receivers or other external display 
screens or monitors; computer displays; computer 
monitors; computer hardware; computer sound 
cards; computer peripherals; computer and video 
game controllers; computer mice; computer 
keyboards; computer keypads; computer graphics 
tablets; computer pens; computer joysticks; computer 
trackballs; computer game apparatus and video 
game apparatus (adapted for use with an external 
display screen or monitor), namely, flight yokes, 
steering wheels, accelerator pedals, brake pedals 
and guns; motion sensors for computer and video 
games; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of data, sound or images; audio 
equipment and apparatus; earphones; headphones; 
microphones; headsets; loudspeakers; apparatus for 
cable management for the aforementioned goods; 
batteries and power supplies for the aforementioned 
goods; parts and spare parts of the aforementioned 
goods as far as included in this class; computer 
software and computer software drivers for the 
aforementioned goods; computer and video games; 
computer mice mats; bags, pouches, cases and 
covers adapted for holding and storing the 
aforementioned goods.

Class: 18 סוג: 18

Bags; messenger bags; sport bags; travel bags; 
backpacks; knapsacks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; polo shirts; T-shirts; sweatshirts; headgear; 
caps; sweatbands.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; electronic games and 
playthings other than those adapted for us with 
television receivers; video game apparatus other 
than those adapted for use with television receivers; 
handheld video game apparatus other than those 
adapted for use with television receivers; parts and 
spare parts of the aforementioned goods as far as 
included in this class; bags, pouches, cases and 
covers adapted for holding and storing the 
aforementioned goods.

כ' שבט תשע"ג - 48331/01/2013



 Owners

Name: Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd

Address: 514 CHAI CHEE LANE,#07-05, SINGAPORE 
469029, Singapore

Identification No.: 74234

(Singapore A private limited company)

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

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

Singapore, 03/03/2011, No. T11/02597G T11/02597G סינגפור, 03/03/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 48431/01/2013



Trade Mark No. 242726 מספר סימן

Application Date 21/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097674 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Endocyte, Inc.

Address: 3000 Kent Avenue, Suite A1-100, West 
Lafayette IN 47906, U.S.A.

Identification No.: 74164

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the diagnosis and 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for 
the diagnosis and treatment of diseases; 
pharmaceutical preparations for the purpose of 
increasing the effectiveness of other pharmaceutical 
products; drug delivery agents consisting of 
compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals.

Class: 42 סוג: 42

Scientific research and development; scientific 
investigations for medical purposes; providing 
medical and scientific research information in the 
field of pharmaceuticals and clinical trials.

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

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

U.S.A., 28/04/2011, No. 85306842 ארה"ב, 28/04/2011, מספר 85306842

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 48531/01/2013



Trade Mark No. 242730 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097714 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Volmary GmbH

Address: Kaldenhofer Weg 70, 48155 Münster, Germany

Identification No.: 74155

(Geramany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; seeds, natural 
plants and flowers; bulbs; garden plants; ornamental 
plants.

Class: 35 סוג: 35

Procuring of contracts for third parties regarding the 
purchase and sale of agricultural, horticultural and 
forestry products and grains; import and export of 
seeds, natural plants and flowers, bulbs, garden 
plants, ornamental plant products as well as of 
garden articles and utensils.

Class: 44 סוג: 44

Services of a gardener, namely agriculture, 
horticulture and forestry services, gardening works; 
gardening services; services of a florist; cultivation of 
flowers and plant varieties; consultancy services 
relating to the care of flowers and plants in the field of 
agriculture, horticulture and forestry; consultation and 
advice services in the agricultural field; horticultural 
works.

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

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

Germany, 22/11/2010, No. 302010008459.3/31 גרמניה, 22/11/2010, מספר 302010008459.3/31

Class: 35 סוג: 35

Class: 44 סוג: 44

Germany, 22/11/2010, No. 302010459.3/31 גרמניה, 22/11/2010, מספר 302010459.3/31

Class: 31 סוג: 31

כ' שבט תשע"ג - 48631/01/2013



Trade Mark No. 242736 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097805 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; business 
administration; cost price analysis; computerized file 
management; accounting; invoicing; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; business 
research; marketing research; business management 
and organization consultancy; advisory services for 
business management; business organization 
consultancy; business management consultancy; 
professional business consultancy; business 
management; business management of performing 
artists; evaluation of standing timber; evaluation of 
wool; payroll preparation; data search in computer 
files for others; business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; 
economic forecasting; compilation of statistics; 
compilation of information into computer databases; 
business inquiries; systemization of information into 
computer databases; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; business management of 
hotels; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; public relations; 
price comparison services.

Class: 36 סוג: 36

Real estate agencies; leasing of farms; 
accommodation bureaux [apartments]; real estate 
affairs; real estate appraisal; financial evaluation [real 
estate]; real estate brokers; leasing of real estate; 
rental of offices [real estate]; renting of apartments; 
apartment house management; real estate 
management.

כ' שבט תשע"ג - 48731/01/2013



Class: 37 סוג: 37

Asphalting; drilling of wells; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; 
retreading of tires [tyres]; vulcanization of tires [tyres] 
[repair]; damp-proofing [building]; refilling of toner 
cartridges; knife sharpening; building insulating; 
repair information; construction information; 
bricklaying; riveting; varnishing; re-tinning; 
scaffolding; road paving; upholstering; building 
construction supervision; renovation of clothing; 
rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; strong-
room maintenance and repair; vehicle maintenance; 
road construction; paper hanging; painting or repair 
of signs; cleaning of buildings [exterior surface]; 
vehicle polishing; rental of road sweeping machines; 
rental of cleaning machines; rental of construction 
equipment; rental of bulldozers; rental of cranes 
[construction equipment]; rental of excavators; 
plumbing; masonry; roofing services; painting, interior 
and exterior; underwater repair; cabinet making 
[repair]; pile driving services; plastering; quarrying 
services; repairs; repair of security locks; umbrella 
repair; parasol repair; motor vehicle maintenance and 
repair; burner maintenance and repair; film projector 
repair and maintenance; airplane maintenance and 
repair; safe maintenance and repair; clock and watch 
repair; upholstery repair; pump repair; shoe repair; 
clothing repair; mending clothing; vehicle repair; 
photographic apparatus repair; furniture restoration; 
restoration of musical instruments; restoration of 
works of art; vehicle lubrication [greasing]; demolition 
of buildings; demolition of buildings and disassembly 
of constructions; warehouse construction and repair; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
washing; washing of linen; laundering; construction 
and maintenance of gas pipelines; pipeline 
construction and maintenance; pier breakwater 
building; underwater construction; harbour 
construction; factory construction; building of fair 
stalls and shops; construction; shipbuilding; cleaning 
of buildings [interior]; street cleaning; laying of pipes; 
vermin exterminating, other than for agriculture; 
artificial snow-making services; research services for 
construction sites; installation services; installation of 
doors and windows; irrigation devices installation and 
repair; elevator installation and repair; heating 
equipment installation and repair; burglar alarm 
installation and repair; furnace installation and repair; 
telephone installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; fire alarm 
installation and repair; freezing equipment installation 
and repair; electric appliance installation and repair; 
kitchen equipment installation; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; interference suppression in electrical 
apparatus; arrangement of road base and road 
surfacing; swimming-pool maintenance; furniture 
maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning and 
repair; cleaning of clothing; pumicing; sanding; dry 
cleaning; vehicle cleaning; diaper cleaning; leather 
care, cleaning and repair; fur care, cleaning and 
repair.

כ' שבט תשע"ג - 48831/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zakrytoje aktsionernoe obshchestvo 
"Upravljajuschaja kompanija - Stroitel'nyj holding 
"Etalon-LenSpetsSMU"

Address: Bogatyrskij pr., d. 2, RU-197348 Saint-
Petersburg, Russian Federation

Identification No.: 74242

(RU Close Joint-Stock Company)

Class: 42 סוג: 42

Architecture; graphic arts designing; technical project 
studies; engineering; material testing; geological 
research; research in the field of environmental 
protection; research and development for others; 
underwater exploration; technical research; 
calibration [measuring]; architectural consultation; 
quality control; land surveying; geological surveys; 
design of interior decor; urban planning; construction 
drafting; consultancy in the field of energy-saving; 
industrial design; surveying.

כ' שבט תשע"ג - 48931/01/2013



Trade Mark No. 242737 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097814 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Electronic commerce services, namely information 
transmission between suppliers as well as 
advertisers and buyers and the target market by 
means of an Internet-based communication platform; 
compilation of data into electronic databases; 
publishing of advertisements (for advertising 
purposes) by means of data processing equipment, 
particularly by means of global telecommunication 
systems; provision of advertising space on the 
Internet and in the print media; electronic commerce 
services, namely supply of goods purchase and sale 
contracts for others; marketing; auctioneering, 
particularly by means of telecommunication systems; 
management of data banks, namely updating of their 
content; arranging and conducting of exhibitions and 
trade fairs for commercial purposes; commercial and 
business information, particularly product information 
services for commercial and advertising purposes; 
wholesale and retail sale of all kinds of goods, 
including works of art and raw materials; economic 
forecasting; market research and analysis; provision 
of information and data on-line via global electronic 
computer networks (the Internet) on selecting goods 
and services of all kinds; on-line price comparison 
services for goods and services of all kinds; all kinds 
of comparative analyses of business operations 
(benchmarking); provision of information and data of 
all kinds for on-line calculation of the price and value 
of goods and services of all kinds; provision of 
information and data of all kinds in the field of 
insurance, finance, monetary and real estate affairs 
via a telecommunication network (the Internet) in 
order to establish comparisons between the various 
goods and services available in these fields.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; financial consultancy; drawing up of 
financial analyses; financial transactions; financial 
management; investment consultancy; capital 
investments; mutual funds; financial evaluation of 
companies; insurance services; real estate affairs, 
sales, auctioneering, purchase, valuation, agency 
services, trading and exchanging of real estate 
property; management of houses and apartment 
houses; mortgage agencies; management of real 
estate and investment funds.

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

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

כ' שבט תשע"ג - 49031/01/2013



 Owners

Name: MARC RICH + CO HOLDING GMBH

Address: Artherstrasse 20, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 74243

(Suisse/Switzerland Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)/Limited Liability Company)

Switzerland, 05/04/2011, No. 619577 שוויץ, 05/04/2011, מספר 619577

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

כ' שבט תשע"ג - 49131/01/2013



Trade Mark No. 242739 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STARTUP WEEKEND

Address: 1700 7th Ave, Suite 116, #147, Seattle WA 
98101, U.S.A.

Identification No.: 74245

(Washington, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting special events for business 
purposes; business development services, namely, 
providing start-up support for businesses of others.

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

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

U.S.A., 27/04/2011, No. 85306391 ארה"ב, 27/04/2011, מספר 85306391

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 49231/01/2013



Trade Mark No. 242740 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097844 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Madd Gear Pty Ltd

Address: Unit 12, 35 Garden Road, Clayton, VIC 3168, 
Australia

Identification No.: 73362

(CLAYTON Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Non-motorised vehicles; cycles, scooters, parts and 
accessories thereof.

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

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

Australia, 30/09/2011, No. 1451597 אוסטרליה, 30/09/2011, מספר 1451597

Class: 12 סוג: 12

כ' שבט תשע"ג - 49331/01/2013



Trade Mark No. 242741 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097850 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73673

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for hair care, namely, shampoos, 
gels, foams, balms, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, hair care and styling products in the form of 
aerosols, hair spray, hair dyes and bleaching 
products, products for protecting dyed hair, hair 
waving and setting products, essential oils.

כ' שבט תשע"ג - 49431/01/2013



Trade Mark No. 242742 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73673

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for hair care, namely, shampoos, 
gels, foams, balms, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, hair care and styling products in the form of 
aerosols, hair spray, hair dyes and bleaching 
products, products for protecting dyed hair, hair 
waving and setting products, essential oils.

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

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

France, 08/04/2011, No. 11 3 821 959 צרפת, 08/04/2011, מספר 959 821 3 11

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 49531/01/2013



Trade Mark No. 242743 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 73673

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products for hair care, namely, shampoos, 
gels, foams, balms, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, hair care and styling products in the form of 
aerosols, hair spray, hair dyes and bleaching 
products, products for protecting dyed hair, hair 
waving and setting products, essential oils.

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

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

France, 30/03/2011, No. 11 3 818 999 צרפת, 30/03/2011, מספר 999 818 3 11

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 49631/01/2013



Trade Mark No. 242744 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G. TECH TECHNOLOGY LTD.

Address: 2nd Floor, Building No. 1,,Taiwan Industrial 
Park,, Zhuhai City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 74246

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer keyboards; bar code readers; computer 
peripheral devices; mouse (data processing 
equipment); integrated circuit cards (smart cards); 
computers; recorded computer software; couplers 
(data processing equipment); readers (data 
processing equipment); meters; photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); 
intercommunication apparatus; measuring 
instruments; optical apparatus and instruments; 
battery chargers.

כ' שבט תשע"ג - 49731/01/2013



Trade Mark No. 242745 מספר סימן

Application Date 16/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097888 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded 
audio cassettes and compact discs featuring sound 
recordings; sunglasses, lenses, frames and cases 
therefore; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; cellular telephone accessories, namely, 
cellular telephone cases and cellular telephone face 
plates; downloadable television programs provided 
via video-on-demand; rulers; calculators; timers; 
computer software, computer peripheral apparatus, 
computer game joysticks, alarms; snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; cameras, electronic 
games (computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game 
programs, computer game software, video game 
cartridges, video game discs, video game joysticks, 
video game interactive remote control units, video 
game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games, video game software); 
magnets and mouse pads; swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, swim boards for recreational use.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and paper goods, namely, books, 
comic books, children's books, cookbooks, 
magazines, coloring books, children's activity books, 
stationery, writing paper, envelopes, notebooks, 
diaries, note cards, printed recipe cards, greeting 
cards, trading cards, stickers, lithographs and 
animation cels, pens, pencils, cases therefore; 
erasers, crayons; markers, colored pencils, painting 
sets, chalk and chalkboards, drawing rulers; decals, 
heat transfers, posters, mounted and/or unmounted 
photographs, book covers, book marks, calendars, 
gift wrapping paper; paper party decorations, namely, 
paper napkins, paper doilies, paper place mats, 
crepe paper, invitations, paper table cloths, paper 
cake decorations; printed transfers for embroidery or 
fabric appliqués, printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; non-metal money 
clips; goods made from leather and imitations of 
leather, namely, passport cases.

כ' שבט תשע"ג - 49831/01/2013



 Owners

Name: Turner Broadcasting System Europe Limited

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

Identification No.: 72753

(Limited Liability Company)

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, aprons, trouser, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, baby bibs of cloth, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sun visors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
booties, slipper socks, swimwear, masquerade fancy 
dress and Halloween costumes; plastic bibs.

Class: 28 סוג: 28

Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefore, plush tops, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, card games, toy vehicles, dolls, flying discs, 
electronic hand-held game unit, board games, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, paper party 
favors, skateboards, ice skates, water squirting toys; 
balls, namely, playground bails, soccer balls, 
baseballs, basketballs, baseball gloves; surfboards, 
swim fins; toy bake ware and toy cook ware, toy 
banks and Christmas tree ornaments; masquerade, 
fancy dress and Halloween masks; paper party hats.

Class: 41 סוג: 41

Education; entertainment; sporting and cultural 
activities; provision of television, broadband, wireless 
and on-line 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, prerecorded audio and video 
tapes, cassettes, discs, records, cds and DVDs; 
production and distribution 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.

כ' שבט תשע"ג - 49931/01/2013



Trade Mark No. 242746 מספר סימן

Application Date 29/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097889 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed epoxy resins; unprocessed plastics; 
unprocessed synthetic resins; unprocessed artificial 
resins; unprocessed acrylic resins; silicones; filtering 
materials, namely, unprocessed plastics; organic 
silicon resin; ion-exchange resin; synthetic resins.  

Class: 2 סוג: 2

Printers' pastes, namely, ink; printing ink; paints; 
bactericidal paints; varnishes; ceramic paints; 
undercoating for vehicle chassis; thinners for paints; 
coatings, namely, paints; fireproof paints; 
agglutinants for paints; lacquers; anti-fouling paints; 
non-sticky chemical coating used for non-stick pans; 
paint thinner.

Class: 21 סוג: 21

Cooking pot sets; stew-pans; cauldrons; pot lids; 
cooking pots; frying pans; cake moulds; egg cups, 
not of precious metal; non-electric autoclaves, 
namely, pressure cookers; kitchen utensils, not of 
precious metal; non-electric waffle irons; bread bins; 
iron pot; non-electric hot pot; tableware not of 
precious metal, other than knives, forks and spoons; 
containers, namely, glass flasks; glassware for 
everyday use, including cups, plates, kettles and jars; 
earthen wares, namely, saucepans; porcelain for 
everyday use, namely, basins, bowls, plates, kettles, 
tableware, jars, jugs and pots; coffee services not of 
precious metal.

כ' שבט תשע"ג - 50031/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ZHEJIANG PFLUON TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 588 Huatai Road,,New District,,Jinpan 
developm, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 74247

(P.R. China Corporation)

כ' שבט תשע"ג - 50131/01/2013



Trade Mark No. 242748 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eye-Fi, Inc.

Address: 305 W. Evelyn Avenue, Mountain View, CA 
94041, U.S.A.

Identification No.: 74249

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic storage device in the nature of memory 
media for storing photographs and video; computer 
software for organizing and viewing digital images 
and photographs.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, web-based server 
system and online downloadable software application 
for user account control and uploading, downloading, 
transferring, display and electronic storage of digital 
photographs and video.

כ' שבט תשע"ג - 50231/01/2013



Trade Mark No. 242749 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TECNOREEF S.r.l.

Address: Via Carlo Mayr, 9/A, I-44121 FERRARA, Italy

Identification No.: 74105

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metal breakwaters; non-metal structures for 
building underwater barriers for seabeds or lake 
beds; anti-erosion artificial reefs; non-metal 
underwater structures for fish repopulation; non-
metal floating wharfs for mooring boats; non-metal 
pre-fabricated wharfs; concrete building elements for 
underwater structures; non-metal poles for 
underwater constructions; non-metal water pipes; 
non-metal sheet piles; non-metal beams for 
underwater constructions; non-metal mooring poles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/06/2011, No. VR2011C000560 VR2011C000560 איטליה, 23/06/2011, מספר

Class: 19 סוג: 19

כ' שבט תשע"ג - 50331/01/2013



Trade Mark No. 242750 מספר סימן

Application Date 28/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097900 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TECNOREEF S.r.l.

Address: Via Carlo Mayr, 9/A, I-44121 FERRARA, Italy

Identification No.: 74105

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metal breakwaters; non-metal structures for 
building underwater barriers for seabeds or lake 
beds; anti-erosion artificial reefs; non-metal 
underwater structures for fish repopulation; non-
metal floating wharfs for mooring boats; non-metal 
pre-fabricated wharfs; concrete building elements for 
underwater structures; non-metal poles for 
underwater constructions; non-metal water pipes; 
non-metal sheet piles; non-metal beams for 
underwater constructions; non-metal mooring poles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/06/2011, No. VR2011C000561 VR2011C000561 איטליה, 23/06/2011, מספר

Class: 19 סוג: 19

כ' שבט תשע"ג - 50431/01/2013



Trade Mark No. 242751 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097939 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xerox Corporation

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk CT 06856-4505, 
U.S.A.

Identification No.: 74250

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital printers for use with computers, laser printers, 
computer printers, color printers, and parts therefor 
for all of the aforementioned goods, namely, sorters, 
staplers, collators, feeders, replacement drums and 
rollers, in this class.

כ' שבט תשע"ג - 50531/01/2013



Trade Mark No. 242754 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097964 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, red, 
orange, green, yellow and brown. 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

Tea, tea-based beverages, flavored tea, tea with 
additives, ice tea; condiments, spices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/01/2011, No. 20110256 רוסיה הלבנה, 24/01/2011, מספר 20110256

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 50631/01/2013



Trade Mark No. 242756 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CRISTALL SRL

Address: Via Ravenna, 595 -,Loc. Gaibana, I-44124 
Ferrara, Italy

Identification No.: 74252

(Italy Ltd. Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear for men and 
women.

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

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

Italy, 27/05/2011, No. RE 2011 C 000190 C 2011 RE 000190 איטליה, 27/05/2011, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 50731/01/2013



Trade Mark No. 242760 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098064 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amidel Sàrl

Address: c/o Multifiduciaire Fribourg SA,,Rue Faucigny 5, 
CH-1700 Fribourg, Switzerland

Identification No.: 74255

(Suisse Société à responsabilité limitée (SARL))

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; all the 
aforesaid goods of Polish origin.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); spirits; vodka; all 
the aforesaid goods of Polish 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, 14/04/2011, No. 616554 שוויץ, 14/04/2011, מספר 616554

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

כ' שבט תשע"ג - 50831/01/2013



Trade Mark No. 242761 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098072 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioMed Protect, LLC.

Address: 13475 Lakefront Drive, St. Louis MO 63045, 
U.S.A.

Identification No.: 74256

(Delaware, United States LTD Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Disinfectant liquids used as disinfectant wipes, spray, 
liquid or in concentrate forms to rapidly kill various 
bacteria, viruses, fungi and spores.

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

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

U.S.A., 26/10/2011, No. 85456276 ארה"ב, 26/10/2011, מספר 85456276

Class: 5 סוג: 5

a disinfectant liquid used as disinfectant wipes, spray, 
liquid or in concentrate forms to rapidly kill various 
bacteria, viruses, fungi and spores

כ' שבט תשע"ג - 50931/01/2013



Trade Mark No. 242762 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098085 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HANGZHOU YUHANG YUANDA INDUSTRIAL 
CO., LTD.

Address: Xingwang Industry Area,,Yunhe 
County,,Yuhang,,Hang, Zhejiang Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 74257

(CHINA LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; travelling trunks; rucksacks; attaché cases; 
handbags; travelling bags; briefcases; valises; trunks 
(luggage); suitcases.

כ' שבט תשע"ג - 51031/01/2013



Trade Mark No. 242763 מספר סימן

Application Date 18/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098086 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Procter & Gamble International Operations SA

Address: 47, route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-
Lancy, Switzerland

Identification No.: 72701

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices.

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

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

Switzerland, 19/05/2011, No. 615898 שוויץ, 19/05/2011, מספר 615898

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 51131/01/2013



Trade Mark No. 242764 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 20/10/2011, No. 621905 שוויץ, 20/10/2011, מספר 621905

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 51231/01/2013



Trade Mark No. 242766 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098108 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 27/06/2011, No. 619399 שוויץ, 27/06/2011, מספר 619399

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 51331/01/2013



Trade Mark No. 242767 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098111 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 27/06/2011, No. 619398 שוויץ, 27/06/2011, מספר 619398

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 51431/01/2013



Trade Mark No. 242768 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 25/07/2011, No. 617646 שוויץ, 25/07/2011, מספר 617646

Class: 34 סוג: 34

כ' שבט תשע"ג - 51531/01/2013



Trade Mark No. 242772 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098152 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: Route des Jeunes 1,,Case postale 239, CH-
1211 Genève 8, Switzerland

Identification No.: 74260

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products, namely raw materials for use in 
the fragrance industry.

Class: 3 סוג: 3

Natural and artificial perfumes; essential oils and 
compositions intended to perfume consumer 
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, 09/05/2011, No. 618010 שוויץ, 09/05/2011, מספר 618010

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 51631/01/2013



Trade Mark No. 242775 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098162 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY 
CO., LTD.

Address: New Longteng Industrial Park,,Changshu 
Economic De, Jiangsu Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74263

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lifts (other than ski-lifts); elevators (lifts); elevating 
apparatus; escalators; moving staircases 
(escalators); truck lifts; waggon lifts; electric portable 
drills; hydraulic hand tools; hand operated hydraulic 
presses; machines for the textile industry.

כ' שבט תשע"ג - 51731/01/2013



Trade Mark No. 242776 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098163 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jiangsu Trigiant Technology Co., Ltd.

Address: No. 1, Junzhi Road,,Environmental 
protection,Techn, Jiangsu, People's Republic of China

Identification No.: 74264

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cables, electric; wire connectors (electricity); coaxial 
cables; lightning arresters; aerials; transmitters of 
electronic signals; transmitters (telecommunication); 
optical communication devices; network 
communication devices; connectors for 
communication.

כ' שבט תשע"ג - 51831/01/2013



Trade Mark No. 242782 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098237 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Computerized on-line ordering featuring general 
merchandise and general consumer goods; 
computerized on-line ordering services in the field of 
mobile food services; on-line ordering services 
featuring goods provided by mobile retail vendors; 
on-line ordering services in the field of mobile food 
kiosk pick-up; on-line services, namely, ordering and 
inventory monitoring for general merchandise and 
general consumer goods; on-line services, namely, 
ordering and inventory monitoring for food and 
beverages; promoting the goods and services of 
others through on-line ordering and cataloging of 
those goods and services.

כ' שבט תשע"ג - 51931/01/2013



 Owners

Name: Project Fastlane, Inc.

Address: 9282 Fletcher Bay Road, Bainbridge Island WA 
98110, U.S.A.

Identification No.: 74268

(Washington, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) featuring software 
for use in database management in the field of 
mobile retail vendors; application service provider 
featuring software for use in providing an on-line 
database in the field of transaction processing to 
upload transactional data, provide statistical analysis, 
and produce notifications and reports; application 
service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
and web sites, in the fields of business productivity, 
wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; application service provider 
featuring application programming interface (API) 
software for allowing data retrieval, upload, access 
and management; computer services in the nature of 
customized web pages and other data feed formats 
featuring user-defined information; computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line 
web site for others to process transactions; creation 
and maintenance of web sites for others; design, 
creation, hosting, maintenance of websites for others; 
designing, creating, maintaining and hosting online 
retail and electronic commerce websites for others; 
developing and hosting a server on a global 
computer network for the purpose of facilitating e-
commerce via such a server; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for 
use in database management in the field of mobile 
retail vendors; providing a web site featuring 
technology that enables users to place purchase 
orders; providing a website that gives users the 
ability to create customized web pages featuring 
user-defined information; providing a website that 
features technology that enables the secure 
exchange of information by users; providing a 
website featuring resources, namely, non-
downloadable software for transaction processing in 
the field of mobile retail vendors; providing a website 
that gives computer users the ability to process 
transactions; providing an online website for creating 
and hosting micro websites for businesses; providing 
an online non-downloadable Internet-based system 
application featuring technology enabling users to 
process transactions and purchase orders.

כ' שבט תשע"ג - 52031/01/2013



Trade Mark No. 242783 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098252 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 N. U.S. Highway 45, Libertyville IL 60048, 
U.S.A.

Identification No.: 74226

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power 
adaptors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85273019 ארה"ב, 22/03/2011, מספר 85273019

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 52131/01/2013



Trade Mark No. 242785 מספר סימן

Application Date 20/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098332 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, black, 
light brown, dark brown, light green, dark green, light 
blue, dark blue, light gray, dark gray, red, yellow and 
orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Kägi Söhne AG, Toggenburger Waffeln- und 
Biscuitfabrik

Address: Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig, 
Switzerland

Identification No.: 74123

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bakery goods, sweet baked goods, confectionery and 
chocolate goods, waffles and biscuits, all goods of 
Swiss origin.

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

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

Switzerland, 29/09/2011, No. 621308 שוויץ, 29/09/2011, מספר 621308

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 52231/01/2013



Trade Mark No. 242786 מספר סימן

Application Date 10/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEKOR RULO FIRÇA SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: E-5 Yanyol Cad. No:42,Kaynarca Pendik, 
İstanbul, Turkey

Identification No.: 74270

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paintbrushes, painters' brushes, house painters' 
rollers.

כ' שבט תשע"ג - 52331/01/2013



Trade Mark No. 242789 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098435 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, glasses, glasses frames, glasses cases, 
glasses chains and cords; protective helmets; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images.

Class: 14 סוג: 14

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

Class: 16 סוג: 16

Paper and articles of paper; cardboard and articles of 
cardboard; printed matter, newspapers, magazines, 
periodicals and books; forms; postcards, photographs 
and posters; agendas, writing or drawing books, 
diaries, index books, notebooks, calendars, 
catalogues; pens, pencils, pen cases, paperweights 
and other items of stationery; sets for desk; 
bookbinding material, adhesive materials for 
stationery purposes; artists' materials, artists' paint 
brushes, typewriters and office requisites (except 
furniture); printers' type, printing blocks.

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

כ' שבט תשע"ג - 52431/01/2013



 Owners

Name: PIQUADRO S.p.A.

Address: Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio 
Montano (BO), Italy

Identification No.: 74272

(Italy Joint Stock Company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/03/2011, No. MI2011C002925 MI2011C002925 איטליה, 21/03/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 52531/01/2013



Trade Mark No. 242791 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098461 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, in particular machines 
for manufacturing packaging materials and machines 
for erecting packaging.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, corrugated cardboard and goods 
made from these materials, included in this class; 
packaging materials of paper, cardboard, corrugated 
cardboard or plastic materials, included in this class; 
presentation containers of paper, cardboard or 
corrugated cardboard.

Class: 35 סוג: 35

Brokerage of contracts between others for the 
purchase and sale of goods.

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

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

Switzerland, 29/06/2011, No. 617013 שוויץ, 29/06/2011, מספר 617013

Class: 7 סוג: 7

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 52631/01/2013



 Owners

Name: SCHELLING AG

Address: Industriestrasse 11, CH-5102 Rupperswil, 
Switzerland

Identification No.: 74273

(Suisse Aktiengesellschaft)

כ' שבט תשע"ג - 52731/01/2013



Trade Mark No. 242793 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANGMAO BIOCHEMICAL ENGINEERING 
CO., LTD.

Address: No.1228, Changjiang North Road,,Xinbei 
District,,C, Jiangsu Province, People's Republic of China

Identification No.: 74275

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Acid; tartaric acid; salts for chemical preparations; 
ammonium salts; ester; artificial sweeteners for 
chemical preparations; maleic anhydride; sodium salt 
for chemical preparations; L-phenylalanine; 
aspartame.

כ' שבט תשע"ג - 52831/01/2013



Trade Mark No. 242794 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098481 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SSM GIUDICI S.r.l.

Address: Via Leonardo Da Vinci 21, Frazione Sala al 
Baro, I-23851 Galbiate (LC), Italy

Identification No.: 76410

(Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the textile industry.

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

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

Italy, 30/09/2011, No. MI2011C009670 MI2011C009670 איטליה, 30/09/2011, מספר

Class: 7 סוג: 7

כ' שבט תשע"ג - 52931/01/2013



Trade Mark No. 242796 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0367748A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SECO Tools Aktiebolag

Address: SE-737 82 Fagersta, Sweden

Identification No.: 74277

(Sweden joint-stock)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Friction materials not included in other classes; 
powdered brass and nickel brass, pressed parts 
made of sintered metals, iron powders, sprayed 
powdered ferrometallic alloys and sprayed non-
ferrous metal powders.

Class: 7 סוג: 7

Dies with hard carbides, clamping jaws of hard 
carbide for folding dies, guide bushings, die blocks 
and nozzles made of hard carbide, other instruments 
and tools with hard carbides, diamond dies, diamond 
crowns (for drilling), diamond bosses for drilling 
crowns.

Class: 8 סוג: 8

Dies with hard carbides, clamping jaws of hard 
carbide for folding dies, die blocks and nozzles made 
of hard carbide, other instruments and tools with hard 
carbides; diamond crowns (for drilling), diamond boss 
for drilling crowns; diamond dies.

כ' שבט תשע"ג - 53031/01/2013



Trade Mark No. 242798 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0509644 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TAMIGI S.P.A.

Address: Corso Matteotti, 30, I-10121 TORINO, Italy

Identification No.: 74279

(ITALIE SOCIETE PAR ACTIONS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Lingerie, bathing suits, clothing, footwear, headgear.

כ' שבט תשע"ג - 53131/01/2013



Trade Mark No. 242799 מספר סימן

Application Date 01/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0559121 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Coloring materials, paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration 
of wood; wood mordants; raw natural resins; painters' 
mastic compounds, glaziers' putties; fungicidal 
varnishes; silicate thinners, thinners for spray-gun 
atomizing; thinners to be applied in layers.

Class: 17 סוג: 17

Goods of plastic material and rubber (not included in 
other classes), namely sheets, plates and strips; 
cellular plastic materials in the form of plates and 
blocks, profiles for bases and dilation profiles of 
plastic material; reinforcing strips of plastic material; 
fabrics of glass fibers, fabrics of glass trusses, as 
well as non-woven fabrics of glass fibers, for 
insulation; packing, stopping and insulating materials; 
paints used for rendering cement and concrete 
impervious; stopping materials; filling (insulating) 
materials for cracks; sealant compounds for joints; 
flexible nonmetallic pipes.

Class: 19 סוג: 19

Nonmetallic building materials; building materials of 
glass, building glass, roofs of glass, safety glass for 
building purposes, fabrics of glass fibers, fabrics of 
glass (Swedish fabrics), glass mats for building 
purposes; siding plates, siding profiles, tiles, low-
density boards, low-density supporting boards, all 
these products also as building materials of glass; 
heatproofing and soundproofing glass plates; shaped 
sections of compound raw materials for building 
purposes; natural and artificial stones; wall mosaics, 
cement, lime for the building industry, mortar, plaster, 
crushed marble or marble chips, sand and gravel; 
materials used for priming coats; coating materials; 
synthetic coating material, glass fiber coating, glass 
coating (also colored and transparent), silicate 
coating, mineral coating, imitation stone coating, 
soundproof coating, soundproof glass coating, 
heatproofing coating, structural coating, glossy 
coating, coating applied with a spray-gun; plastic 
compounds for producing jointless wall coatings by 
spread coating, smoothing, application by spatula 
and spray gun.

כ' שבט תשע"ג - 53231/01/2013



 Owners

Name: STO AKTIENGESELLSCHAFT

Address: 79780 STÜHLINGEN-WEIZEN, Germany

Identification No.: 74280

(GERMANY joint stock company (Aktiengesellschaft))

כ' שבט תשע"ג - 53331/01/2013



Trade Mark No. 242800 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0569982 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: S.A.R.L. DIONIS

Address: LE BOURG,, F-69530 ORLIÉNAS, France

Identification No.: 74281

(SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine with the appellation of origin 
"TOKAJHEGYALJA" that comes from the wine estate 
called "CHÂTEAU DE SÁROSPATAK".

כ' שבט תשע"ג - 53431/01/2013



Trade Mark No. 242801 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0632384 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: AIGLE INTERNATIONAL S.A.

Address: 17, rue Saint-Denis, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, France

Identification No.: 74282

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations thereof, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and suitcases.

כ' שבט תשע"ג - 53531/01/2013



Trade Mark No. 242803 מספר סימן

Application Date 07/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0649773 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GROUPE LACTALIS

Address: 10 rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL, France

Identification No.: 74284

(FRANCE Société anonyme à directoire)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, cheeses and other milk goods.

כ' שבט תשע"ג - 53631/01/2013



Trade Mark No. 242807 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0679292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FRAMAR S.p.A.

Address: Via Gaminella, 36, I-15037 MOMBELLO 
MONFERRATO (AL), Italy

Identification No.: 74288

(Italy Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Ladders made of metallic tubing.

Class: 21 סוג: 21

Folding and adjustable trestle boards for ironing 
laundry and clothes in general with or without iron 
rests; drying stands for laundry.

כ' שבט תשע"ג - 53731/01/2013



Trade Mark No. 242808 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0702238 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Term 
"AIGLE" in white lettering on a green background. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: AIGLE INTERNATIONAL S.A.

Address: 17, rue Saint-Denis, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, France

Identification No.: 74282

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, ski and swimming goggles.

כ' שבט תשע"ג - 53831/01/2013



Trade Mark No. 242809 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0745537 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG

Address: Ferdinand-Adolph-Lange-Platz 2, 01768 
Glashütte, Germany

Identification No.: 74289

(Germany limited partnership company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Watches and chronometrical instruments, especially 
wrist watches and chronographs; watch straps, 
accessories, namely cufflinks, tie pins and holders, 
pins, key pendants, jewellery, cigarette cases made 
out of precious metal.

כ' שבט תשע"ג - 53931/01/2013



Trade Mark No. 242810 מספר סימן

Application Date 27/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0761230 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE NUXE

Address: 19 rue Péclet, F-75015 PARIS, France

Identification No.: 72343

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-
Cologne, essential oils, soaps, cleansing milk, 
deodorants for personal use; creams, gels, milks, 
lotions, masks, pomades, powders and cosmetic 
preparations for skin care; sunscreen products, 
cosmetic suntan preparations; depilatory products, 
hair sprays and lotions, shampoos, after-shave 
lotions, nail polish; cosmetic preparations for baths; 
make-up, foundation, make-up and make-up 
removing products.

כ' שבט תשע"ג - 54031/01/2013



Trade Mark No. 242812 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0780651 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NURDOĞUŞ GİYİM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Duatepe Mahallesi,,Sahmerdan Sokak No: 
54/56, Feriköy - Şişli - İstanbul, Turkey

Identification No.: 74291

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing.

כ' שבט תשע"ג - 54131/01/2013



Trade Mark No. 242815 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826655 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAZAL TEKSTİL TABLDOT GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Kanarya Mah. Güvercin Cad. 13/AK, 
ÇEKMECE-İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 74293

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; (outerwear and underwear), knitwear, jeans 
wear, clothing made of leather, sportswear, track 
suits, bathing clothes, swimming clothes, underwear, 
undershirts, under pants, panties, brassieres, 
corsets, bodies, dressing gowns, night gowns, coats, 
overcoats, raincoats, jackets, skirts, dresses, 
wedding dresses, suits, waist coats, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pullovers, cardigan, sweaters, blouses, 
shorts, Bermuda shorts, overalls, school aprons, 
gloves, fur coats, socks, footwear; shoes, top boots, 
boots, slippers, babies' shoes, sports shoes and their 
nails, shoes parts; heels, stockings, shoes uppers, 
soles, headgear; hats, caps, berets, babies' diapers 
of textile, clothing for babies, belts, suspenders, ties, 
bow ties, foulards, shawls, scarves, wrist bands.

כ' שבט תשע"ג - 54231/01/2013



Trade Mark No. 242817 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0850780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AIGLE INTERNATIONAL S.A.

Address: 17, rue Saint-Denis, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, France

Identification No.: 74282

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, ski and swimming goggles, 
telephones, cellular telephones, covers for cellular 
phones.

Class: 18 סוג: 18

Leathers and imitation leathers, umbrellas, parasols, 
sports bags (other than those adapted to the 
products for which they are made), travel bags, 
backpacks, handbags, school bags, satchels, beach 
bags, trunks and suitcases, vanity cases, key cases, 
passport holders, garment bags for travel, wallets, 
change purses, document holders, holders for 
checkbooks, school kits.

כ' שבט תשע"ג - 54331/01/2013



Trade Mark No. 242820 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0868318 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD.

Address: No. 1189 Semir Mansion,,Liuhongqiao 
Road,,Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 74297

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes; children's clothing; gloves 
(clothing); gymnastic shoes; swimsuits.

כ' שבט תשע"ג - 54431/01/2013



Trade Mark No. 242823 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0875727 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD.

Address: No. 1189 Semir Mansion,,Liuhongqiao 
Road,,Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 74297

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); 
neckties; bathing suits; scarves; leather belts 
(clothing); wedding dresses.

כ' שבט תשע"ג - 54531/01/2013



Trade Mark No. 242825 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0890533 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BSI SA

Address: Via Magatti 2, CH-6900 Lugano, Switzerland

Identification No.: 74301

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Services provided by banking and banking-related 
establishments, including currency exchange offices, 
lending institutions, investment companies, trust and 
real estate companies, in the field of financial affairs, 
stock market affairs, paper securities, currencies and 
precious metals as well as wealth management; 
insurance company services; brokerage in 
connection with the aforesaid activities; financial 
sponsoring of cultural, sporting and research 
activities.

כ' שבט תשע"ג - 54631/01/2013



Trade Mark No. 242826 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0895264 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cesur Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Yakacik Yan Yol,,Zeytinlik Sok. No: 11, 
ISTANBUL, Turkey

Identification No.: 74302

(Turkish Republic Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Manufactured and semi-manufactured goods made 
of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes, especially those semi-manufactured 
goods (in the shape of powder, panels, bars and 
foils); rubber (raw or semi-worked), synthetic resins 
(semi-finished products); film and foils of cellulose 
acetate, of plastic and of viscose (other than for 
wrapping and packing); partly processed brake lining 
materials; clutch linings; threads of plastic materials 
(not for use in textile), synthetic fibres (not for use in 
textiles), threads of rubber (not for use in textiles), 
packing (cushioning, stuffing) materials of rubber or 
plastics; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica 
and goods made from these materials and not 
included in other classes; shock absorbing buffers of 
rubber or of plastic, stuffing rings, rubber or plastic 
stoppers, sleeves of rubber, foam or other material 
for protecting parts of machines, rings of rubber, 
seals, pipe gaskets, washers of rubber or vulcanized 
fiber (fibre), motor jointings, cylinder jointings, faucet 
jointings, reinforcing materials (not of metal) for 
pipes.

Class: 22 סוג: 22

Bags (sacks) for the transport and storage of 
materials in bulk, sacks (bags) of textile (for 
packaging), bags (envelopes, pouches) of textile (for 
packaging).

כ' שבט תשע"ג - 54731/01/2013



Trade Mark No. 242831 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0923225 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: E' CAFFE' S.r.l.

Address: Via Panigali, 38, I-40041 GAGGIO MONTANO 
(BOLOGNA), Italy

Identification No.: 74305

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee.

כ' שבט תשע"ג - 54831/01/2013



Trade Mark No. 242833 מספר סימן

Application Date 20/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0934058 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Carpe Diem GmbH & Co KG

Address: Trademark Department,,Am Brunnen 1, A-5330 
Fuschl am See, Austria

Identification No.: 74306

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices, 
lemonades, refreshing drinks including beverages 
containing tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, 
yeast and lactic acid; energy drinks, isotonic, 
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as 
required by athletes); whey beverages; mineral and 
aerated waters; syrups, essences and other 
preparations for making beverages as well as 
effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks 
and non-alcoholic cocktails; beer, nutrient beer, malt 
beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non-
alcoholic malt beverages; kvass (rye-based 
fermented drink).

כ' שבט תשע"ג - 54931/01/2013



Trade Mark No. 242835 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0948157 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical catheters and their parts and accessories; 
PTCA (percutaneous transluminal coronary 
angioplasty) guiding catheters; PTCA balloon 
catheters; angiographic catheters; micro catheters; 
occlusion catheters; ablation catheters; atherectomy 
catheters; medical guidewires and their parts and 
accessories; PTCA guide wires; IVR (interventional 
radiology) guide wires; spring guide wires; plastic 
clad guide wires; catheters and medical tubing for 
use in vascular procedures; catheters and medical 
tubing for use in stenosis in vessels; medical stent 
and their parts and accessories; medical cables of 
metal, rubber or plastic; medical wires of metal, 
rubber or plastic; medical tubes of metal, rubber or 
plastic; medical coils of metal, rubber or plastic; 
medical cables of metal, rubber or plastic coated with 
polymeric materials; medical wires of metal, rubber or 
plastic coated with polymeric materials; medical 
tubes of metal, rubber or plastic coated with 
polymeric materials; medical coils of metal, rubber or 
plastic coated with polymeric materials; flexible 
tubing for medical applications; medical tubing for 
use in vascular procedures; threads, coils tubing and 
ropes (metal or non-metal) as part of medical 
apparatus, instruments and/or devices; polypectomy 
snares; medical devices having wire cages or slitted 
tube cages for capturing an object in a human body; 
endoscopic cleaning brushes; medical machines, 
instruments and apparatus and their parts and 
accessories; devices and apparatus for minimally 
invasive procedures.

כ' שבט תשע"ג - 55031/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ASAHI INTECC CO., LTD.

Address: 1703 Wakita-cho,,Moriyama-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 463-0024, Japan

Identification No.: 74308

כ' שבט תשע"ג - 55131/01/2013



Trade Mark No. 242840 מספר סימן

Application Date 12/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0990504 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication devices and apparatus; 
electronic machines, apparatus and their parts; 
computers; computer peripherals; computer 
programs; computer networking hardware and 
peripherals; external portable hard drives for 
computers; wireless network apparatus and 
equipment; computer operating software for use in 
wireless networks; computer network interface cards; 
modems; modem cards; wireless modems; terminal 
adapters; computer network hubs; network switches; 
network routers; computer servers; print servers 
(computer hardware); computer software; computer 
databases (downloadable software); data carriers; 
apparatus and instruments for carrying, storing, 
processing data; unrecorded compact discs; CD-
ROMs recorded with image, audio, video and 
computer programs; image processing and video 
editing computer software; computer hardware and 
computer software for use in providing audio, video, 
text and multimedia content; DVDs; DVD devices; 
USB memory storage devices; computer storage 
media for programs, data and databases; data 
processing apparatus; computer memories; USB 
flash memories; computer memory cards; hard disk 
drives; computer storage units; disk drives for 
computers; interface cards for computers; 
telecommunication devices and apparatus for 
wireless local area network access; electronic 
machines, apparatus and their parts for wireless local 
area network access; wire communication machines, 
apparatus and their parts; video frequency machines 
and apparatus (including recording apparatus and 
reproduction apparatus); input device for computers; 
computer mouse; computer keyboards; game pads 
for computers; card readers for computers; computer 
network switches; selector switches for use in 
selection of video signals emitted from connected 
plural computers to a single monitor or projector; data 
switches; electric wires and cables; wrist rests for use 
with computers; mouse pads; displays for computers; 
protective films for liquid crystal displays for 
computers; cooling apparatus for computers; 
recorded optical or magnetic medias; blank optical or 
magnetic medias; cases for optical or magnetic 
media; cabinets for optical or magnetic media; 
electric power supply units; power supply units for 
computers; electrical outlets; adapters (electricity); 
speakers for computers; headsets for computers; 
microphones; gel mats for use in fall prevention of 
telecommunication devices and apparatus; gel mats 
for use in fall prevention of electronic machines and 
apparatus; cases for notebook computers; network 

כ' שבט תשע"ג - 55231/01/2013



 Owners

Name: Kabushiki Kaisha Melco Holdings, trading as 
Melco Holdings Inc.

Address: 30-20, Ohsu 3-chome,,Naka-ku,,Nagoya-shi, 
Aichi 460-8315, Japan

Identification No.: 74312

cameras; portable and handheld audio players and 
their accessories; earphones; headphones; 
transmitters; cases for portable and handheld audio 
players; protective films for liquid crystal for portable 
and handheld audio players; speakers for portable 
and handheld audio players; digital cameras; cases 
for digital cameras; protective films for liquid crystal 
for digital cameras; electronic dictionaries; cases for 
electronic dictionaries; protective films for liquid 
crystal for electronic dictionaries; digital voice 
recorders; cases for digital voice recorders; mobile 
phones; electric chargers for mobile phones; cases 
for mobile phones; straps for mobile phones; 
protective films for liquid crystal for mobile phones; 
photographic instruments and apparatus; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; downloadable 
image files; recorded video discs and video tapes; 
electronic publications.

כ' שבט תשע"ג - 55331/01/2013



Trade Mark No. 242841 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0998304 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QUANTUM ULUSLARARASI SAAT SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Purtelas Hasan Efendi Mah.,, Meclis-i Mebusan 
Cad No; 63, K:5 Beyoglu, Turkey

Identification No.: 74313

(TURKEY Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Imitation jewelry and jewellery of precious metals and 
precious stones, precious metals and their alloys and 
the jewelries coated therewith, namely, gold, 
bracelets, rings, chains, jewelry, jewels and precious 
stones, medallions, arm buttons, necktie brooches, 
collar brooches, brooches; watches, clocks and time 
measurement devices, movements, and parts 
thereof, watch/clock glasses, watch/clock casings, 
watch straps, watch chains/bracelets, watch bands, 
cases for watches and for clocks; precious metals not 
included in other classes; ornaments, statues, 
trinkets, cups given during sports competitions, cases 
for watches (presentation).

כ' שבט תשע"ג - 55431/01/2013



Trade Mark No. 242846 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1012661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KERION - Indústria de Cerâmica Técnica, Lda.

Address: Rua do Chão Velho,,Zona Industrial da Póvoa 
do Val, P-3811-501 Aveiro, Portugal

Identification No.: 74315

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Ceramic paving and surfacing.

כ' שבט תשע"ג - 55531/01/2013



Trade Mark No. 242847 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1023422 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Franklin & Marshall S.r.l.

Address: Via Segheria, 1/H, I-37033 MONTORIO 
(VERONA), Italy

Identification No.: 74294

(Italy private limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ' שבט תשע"ג - 55631/01/2013



Trade Mark No. 242849 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TECHKING TIRES LIMITED

Address: 902, Building A,,Jiazhonghui Businessliving 
Buildi, Qingdao, People's Republic of China

Identification No.: 74316

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Traction engines; bands for wheel hubs; vehicle 
wheel rims; vehicle wheels; bicycles; goods handling 
carts; inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; treads for retreading tires; solid tires for 
vehicle wheels.

כ' שבט תשע"ג - 55731/01/2013



Trade Mark No. 242851 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1043572 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOUGAT LONDON LIMITED

Address: 5th Floor,19-20 Berners Street, London W1T 
3LW, United Kingdom

Identification No.: 74317

(England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for application to the skin, scalp, hair or 
nails; soaps; perfumes and perfumed products; eau 
de cologne; toilet water; cosmetics; essential oils; 
dentifrices; non-medicated toilet preparations; talcum 
powder for toilet use; preparations for the hair; non-
medicated preparations for the care of the skin; 
cleansing masks; anti-perspirants; deodorants for use 
on the person; mouth washes, not for medical use; 
nail care preparations; goods impregnated with 
cosmetic lotions; make-up products, nail enamels, 
lipsticks, eye pencils, lip balms, foundations, 
powders; suntanning and sunscreening preparations.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

כ' שבט תשע"ג - 55831/01/2013



Trade Mark No. 242852 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1050982 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU HAVIT INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: Rms 1307, Poly World Trade Center, Phase 2, 
Haizhu, Guangzhou, Guangdong Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 74318

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer keyboards; data processing 
apparatus; couplers (data processing equipment); 
computer peripheral devices; notebook computers; 
mouse (data processing equipment); cabinets for 
loudspeakers; microphones; ear plugs.

כ' שבט תשע"ג - 55931/01/2013



Trade Mark No. 242853 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1052678 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OSRAM AG

Address: Hellabrunner Straße 1, 81543 München, 
Germany

Identification No.: 74176

(GERMANY joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, in particular electric lamps and 
lights; lighting apparatus and systems, lighting 
apparatus and systems based on light-emitting 
diodes (LEDs), including organic light-emitting 
diodes, LED lamps and LED lights and parts therefor, 
lighting installations and systems and parts therefor, 
with a LED base.

כ' שבט תשע"ג - 56031/01/2013



Trade Mark No. 242855 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057064 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AcuFocus, Inc.

Address: 32 Discovery,Suite 200, Irvine, CA 92618, 
U.S.A.

Identification No.: 74320

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical tool for aiding centration of a corneal inlay or 
intraocular implant; ophthalmic diagnostic device for 
identifying the center of the pupil and line of sight.

כ' שבט תשע"ג - 56131/01/2013



Trade Mark No. 242856 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1057614 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optics); anti-glare glasses; goggles for 
sports; sunglasses; optical goods; optical apparatus 
and instruments; spectacle glasses; contact lenses; 
correcting lenses (optics); glass covered with an 
electrical conductor; spectacle frames; spectacle 
frames; containers for contact lenses; spectacle 
cases; optical lenses; telescopes; magnifying glasses 
(optics); alidades; instruments containing eyepieces; 
surveyors' levels; spectacle glasses; divers' masks; 
protective masks; microscopes; objectives [lenses] 
(optics); observation instruments; cameras; 
viewfinders, photographic; projection apparatus; 
measuring glassware; optical data media; screens 
(photography); projection screens; fluorescent 
screens; workmen's protective face-shields; video 
screens; fibre [fiber (Am.)] optic cables; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing or processing 
sound or images; data processing equipment and 
computers; computer software for three-dimensional 
image modeling; computer game programs; 
computer software, recorded; audio and video 
recordings with respect to computing; compact discs; 
pre-recorded video discs; compact discs; DVD-
ROMs; computer software, recorded; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
programs (downloadable software); computer 
memories; computer peripheral devices; computers; 
packaged software; magnetic data media; interactive 
magnetic recording media; audiovisual games and 
entertainment and educational apparatus designed 
for use with a television only; film projection 
apparatus; sound recording discs; audio tapes, video 
cassettes, laser disks, optical disks; interactive 
multimedia software; holograms; transparencies; 
video cameras movie cameras; portable telephones; 
television apparatus; videotapes; video telephones; 
micrometer screws for optical instruments; films, 
exposed; projection screens; animated cartoons; 
amplifiers; audiovisual teaching apparatus; 
headphones; slide projectors; video screens; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; editing appliances for cinematographic 
films; apparatus for games adapted for use with an 
external display screen or monitor; optical character 
readers.

כ' שבט תשע"ג - 56231/01/2013



 Owners

Name: VOLFONI

Address: 16 rue du Pont Neuf, F-75001 PARIS, France

Identification No.: 74321

(France Société par actions simplifiée)

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
design and development of computers and software; 
research in the field of three-dimensional technology 
and three-dimensional imagery; design and 
development in the field of three-dimensional 
engineering; research in the field of digital 
technology; research and development for others; 
technical project studies; development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of 
software; computer and software consultancy; 
surveying; installation of computer software; rental of 
computer software; computer software consultancy; 
computer software design and especially of computer 
software used for modeling three-dimensional 
images.

כ' שבט תשע"ג - 56331/01/2013



Trade Mark No. 242858 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067577 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, grey, 
light grey, black and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: "EQUATORIAL ENERGY INVESTMENTS" LTD

Address: Oliaji Trade Center - 1st. floor, Victoria, Mahe, 
Seychelles

Identification No.: 73903

(Bulgaria LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper and goods made from these materials, not 
included in other classes; cardboard and goods made 
from these materials, in particular packaging material 
for cigarettes.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; cigarettes, cigarette filters, cigarette paper; 
smokers' articles; matches.

כ' שבט תשע"ג - 56431/01/2013



Trade Mark No. 242860 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RATIONAL AG

Address: Iglinger Straße 62, 86899 Landsberg/Lech, 
Germany

Identification No.: 74324

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking and/or steam generating apparatus for the 
treatment and preparation of food in commercial 
kitchens; parts and accessories for the 
aforementioned goods as far as included in this 
class.

כ' שבט תשע"ג - 56531/01/2013



Trade Mark No. 242862 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079224 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: M-KIKES COMPAGNIE

Address: 37 Bis rue du Sentier, F-75002 PARIS, France

Identification No.: 74325

(France Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, other than for dental 
use; jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments; watches; bracelets 
(jewelry); rings (jewelry); watch cases and chains; 
ornamental pins; jewelry cases of precious metal; 
necklaces (jewelry); earrings; busts, statuettes and 
figurines of precious metal; brooches (jewelry); 
charms; fancy key rings of precious metal; boxes, 
and/or caskets of precious metal for jewelry; medals 
and medallions (jewelry).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and suitcases; purses; school satchels; card 
cases; vanity cases, unfitted; briefcases; haversacks; 
travelling bags; handbags, garment bags for travel; 
leatherware and imitation leatherware items 
(excluding cases adapted to the products that they 
are intended to contain, gloves and belts), suitcases 
and luggage, pocket cases of leather or imitation 
leather (leatherware), shoulder belts (straps) of 
leather, key cases (leatherware), money purses; 
saddlery, wallets; attaché cases; parasols, umbrellas 
and canes.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; gloves (clothing); belts (clothing); footwear 
(other than orthopedic); headgear for wear; 
sportswear (other than for diving).

כ' שבט תשע"ג - 56631/01/2013



Trade Mark No. 242946 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eye-Fi, Inc.

Address: 305 W. Evelyn Avenue, Mountain View, CA 
94041, U.S.A.

Identification No.: 74249

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic storage device in the nature of memory 
media for storing photographs and video; computer 
software for organizing and viewing digital images 
and photographs.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, web-based server 
system and online downloadable software application 
for user account control and uploading, downloading, 
transferring, display and electronic storage of digital 
photographs and video.

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

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

U.S.A., 11/05/2011, No. 85318163 ארה"ב, 11/05/2011, מספר 85318163

Class: 9 סוג: 9

Electronic storage device in the nature of memory 
media for storing photographs and video; computer 
software for organizing and viewing digital images 
and photographs

U.S.A., 26/10/2011, No. 85456367 ארה"ב, 26/10/2011, מספר 85456367

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, web-based server 
system and online downloadable software application 
for user account control and uploading, downloading, 
transferring, display and electronic storage of digital 
photographs and video

כ' שבט תשע"ג - 56731/01/2013



Trade Mark No. 242947 מספר סימן

Application Date 15/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Media Group AB

Address: Östhammarsgatan 68, SE-102 52 Stockholm, 
Sweden

Identification No.: 74335

(SE Limited Liability)

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, namely, the 
provision of a website to provide information 
regarding television programmes; telecommunication 
services, in particular broadcasting and transmission 
of 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.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; information relating to entertainment 
provided via television, broadband, wireless and 
online.

כ' שבט תשע"ג - 56831/01/2013



Trade Mark No. 242948 מספר סימן

Application Date 08/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098546 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; business 
administration; cost price analysis; computerized file 
management; accounting; invoicing; opinion polling; 
marketing studies; business information; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business investigations; business 
research; marketing research; business management 
and organization consultancy; advisory services for 
business management; business organization 
consultancy; business management consultancy; 
professional business consultancy; business 
management; business management of performing 
artists; evaluation of standing timber; evaluation of 
wool; payroll preparation; data search in computer 
files for others; business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; 
economic forecasting; compilation of statistics; 
compilation of information into computer databases; 
business inquiries; systemization of information into 
computer databases; tax preparation; drawing up of 
statements of accounts; business management of 
hotels; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; public relations; 
price comparison services.

Class: 36 סוג: 36

Real estate agencies; leasing of farms; 
accommodation bureaux [apartments]; real estate 
affairs; real estate appraisal; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; real estate brokers; 
leasing of real estate; rental of offices [real estate]; 
renting of apartments; apartment house 
management; real estate management.

כ' שבט תשע"ג - 56931/01/2013



Class: 37 סוג: 37

Asphalting; drilling of wells; rebuilding engines that 
have been worn or partially destroyed; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; 
retreading of tires [tyres]; vulcanization of tires [tyres] 
[repair]; damp-proofing [building]; refilling of toner 
cartridges; knife sharpening; building insulating; 
repair information; construction information; 
bricklaying; riveting; varnishing; re-tinning; 
scaffolding; road paving; upholstering; building 
construction supervision; renovation of clothing; 
rustproofing; anti-rust treatment for vehicles; strong-
room maintenance and repair; vehicle maintenance; 
road construction; paper hanging; painting or repair 
of signs; cleaning of buildings [exterior surface]; 
vehicle polishing; rental of road sweeping machines; 
rental of cleaning machines; rental of construction 
equipment; rental of bulldozers; rental of cranes 
[construction equipment]; rental of excavators; 
plumbing; masonry; roofing services; painting, interior 
and exterior; underwater repair; cabinet making 
[repair]; pile driving services; plastering; quarrying 
services; repairs; repair of security locks; umbrella 
repair; parasol repair; motor vehicle maintenance and 
repair; burner maintenance and repair; film projector 
repair and maintenance; airplane maintenance and 
repair; safe maintenance and repair; clock and watch 
repair; upholstery repair; pump repair; shoe repair; 
clothing repair; mending clothing; vehicle repair; 
photographic apparatus repair; furniture restoration; 
restoration of musical instruments; restoration of 
works of art; vehicle lubrication [greasing]; demolition 
of buildings; demolitions of buildings and 
disassembly of constructions; warehouse 
construction and repair; vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; washing; washing of 
linen; laundering; construction and maintenance of 
gas pipelines; pipeline construction and 
maintenance; pier breakwater building; underwater 
construction; harbour construction; factory 
construction; building of fair stalls and shops; 
construction; shipbuilding; cleaning of buildings 
[interior]; street cleaning; pipes laying; vermin 
exterminating, other than for agriculture; artificial 
snow-making services; research services for 
construction sites; installation services; installation of 
doors and windows; irrigation devices installation and 
repair; elevator installation and repair; heating 
equipment installation and repair; burglar alarm 
installation and repair; furnace installation and repair; 
telephone installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; fire alarm 
installation and repair; freezing equipment installation 
and repair; electric appliance installation and repair; 
kitchen equipment installation; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; machinery installation, maintenance and 
repair; interference suppression in electrical 
apparatus; arrangement of road base and road 
surfacing; swimming-pool maintenance; furniture 
maintenance; chimney sweeping; boiler cleaning and 
repair; cleaning of clothing; pumicing; sanding; dry 
cleaning; vehicle cleaning; diaper cleaning; leather 
care, cleaning and repair; fur care, cleaning and 
repair.

כ' שבט תשע"ג - 57031/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Upravljajuschaja kompanija-Stroitel'nyj holding 
Etalon LenSpetsSMU"

Address: Bogatyrskij pr., d. 2, RU-197348 Saint-
Peterburg, Russian Federation

Identification No.: 74336

Class: 42 סוג: 42

Architecture; graphic arts designing; technical project 
studies; engineering; material testing; geological 
research; research in the field of environmental 
protection; research and development for others; 
underwater exploration; technical research; 
calibration [measuring]; architectural consultation; 
quality control; land surveying; geological surveys; 
design of interior decor; urban planning; construction 
drafting; consultancy in the field of energy-saving; 
industrial design; surveying.

כ' שבט תשע"ג - 57131/01/2013



Trade Mark No. 242950 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098567 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LYIE

Address: 3 rue Vicq d'azir, F-75010 PARIS, France

Identification No.: 74337

(FRANCE SARL)

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: 18 סוג: 18

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ' שבט תשע"ג - 57231/01/2013



Trade Mark No. 242954 מספר סימן

Application Date 21/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098620 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone 
calls, video conferencing and virtual video 
conferencing over a variety of networks in the nature 
of the internet; computer software and hardware for 
providing transmission and exchange of voice, video, 
data, images and graphics in the fields of 
telecommunications, video conferencing and virtual 
video conferencing; downloadable software for use 
with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, 
still images, information, data, video conferencing, 
virtual video conferencing and other content via the 
internet and via wireless local area network devices; 
computer and telecommunications network hubs, 
switches and routers; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, telephones, 
computers, wired and wireless computer networks; 
hardware for telecommunications for connecting 
devices via in-home phone and electrical wiring, 
namely, computer network hubs, computer switches 
and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications; 
downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless 
transmission of voice and other content via the 
internet and via wireless local area network devices.

Class: 38 סוג: 38

Teleconferencing services; video conferencing and 
virtual video conferencing services; telephony 
communications services.

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

כ' שבט תשע"ג - 57331/01/2013



 Owners

Name: Vonage Marketing LLC

Address: 23 Main Street, Holmdel NJ 07733, U.S.A.

Identification No.: 71769

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 23/05/2011, No. 85327706 ארה"ב, 23/05/2011, מספר 85327706

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ' שבט תשע"ג - 57431/01/2013



Trade Mark No. 242957 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Procom A/S

Address: Smedetoften 12, DK-3600 Frederikssund, 
Denmark

Identification No.: 74340

(Denmark Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Antennas, electric transmission filters, including 
duplex filters, multiplex filters, band-pass filters, high-
pass filters and low pass-filters, combiner 
components for professional radio networks.

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

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

Denmark, 15/04/2011, No. VA 2011 01177 VA 2011 01177 דנמרק, 15/04/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 57531/01/2013



Trade Mark No. 242960 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098664 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, 
magnetic cards, optical discs, magneto-optical discs 
and CD-ROM recorded with programs for electronic 
arcade games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic arcade games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; downloadable or installable programs and 
additional data for electronic arcade games adapted 
for use with an external display screen or monitor; 
batteries for hand-held games with liquid crystal 
displays; batteries for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor; batteries for mobile computer terminals; 
earphones; audio amplifiers; audio speakers; audio 
receivers; electrical audio and speaker cables; 
electrical connectors; audio decoders; video 
decoders; digital cameras; headphones; 
microphones; earphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; 
headphones exclusively for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; microphones 
exclusively for use with hand held games with liquid 
crystal displays; earphones 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; microphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or 
monitor; earphones for mobile computer terminals; 
headphones for mobile computer terminals; 
microphones for mobile computer terminals; straps 
for mobile phones; television antennas; blank 
magnetic tapes for tape recorders; blank optical 
discs; mobile phone; DVD players; DVD recorders; 
electric capacitors for telecommunication apparatus; 
intercoms; navigation apparatus for vehicles in the 

כ' שבט תשע"ג - 57631/01/2013



nature of on-board computers; radio receivers; record 
players; tape recorders; telephone sets; stands and 
racks for telecommunication machines and 
apparatus; television receivers; videocameras; 
videodisc players; optical disc players; videotape 
recorders; compact disc players; electronic circuits, 
magnetic discs, magnetic tapes, magnetic cards, 
optical discs, magneto-optical discs and CD-ROM 
recorded with computer programs; downloadable 
computer programs via mobile computer terminals; 
keyboards for computers; memory cards exclusively 
for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable game programs; keyboards 
for hand-held computers and mobile computer 
terminals; mouse for mobile computer terminals; 
memory cards for mobile computer terminals; remote 
controllers for mobile computer terminals; mount 
stands for mobile computer terminals; game 
programs for mobile phones; optical computer 
mouse; game controllers for personal computers; 
mobile computer terminals; liquid crystal displays; 
computers; computer game programs; integrated 
circuits; large scale integrated circuits; optical 
character readers; shield cases for magnetic disks; 
transistors; word processors; mount stands 
connectable to AC adapters and D-terminal cables 
exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; keyboards exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; hand-held 
electronic games adapted for use with television 
receivers only; mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; game 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; electrical 
mounting cradles 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; game 
controllers for 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; mouse 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; downloadable or 
installable programs and additional data for 
consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; downloadable or 
installable programs and additional data for hand-
held games with liquid crystal displays; mounts 
exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable digital music via the Internet; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable sound recordings featuring music via 
the Internet; metronomes; phonograph records 
featuring music; sound recorded magnetic cards, 
sheets and tapes; compact discs featuring music; 
downloadable images for standby display of mobile 
phones; downloadable films and movies featuring 
music and drama via the Internet; exposed slide 
films; slide film mounts; exposed cinematographic 
films; prerecorded digital video discs and video tapes 
featuring entertainment in the nature of action 
adventure, drama, comedy, romance, science fiction, 
horror and mystery; downloadable electronic 

כ' שבט תשע"ג - 57731/01/2013



 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)

publications in the nature of books, newspapers, 
cartoons magazines and picture books in the field of 
games, music and cinemas.Class: 28 סוג: 28

Amusement machines for use in amusement parks 
other than electronic arcade video game machines; 
toy action figures; cards for trading card games; mini-
car toys; toy model rockets; astronaut-shaped toys; 
hand-held games with liquid crystal displays; hand-
held electronic games other than those adapted for 
use with television receivers only; protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games; 
parts and accessories exclusively use with hand-held 
games with liquid crystal display; molded toy figures; 
model toys; radio control receivers and transmitters 
for model toys; motor controllers for model toys; 
clockwork toys of metal; jigsaw puzzles; kites; lever 
action toys; stuffed toys; clothes for Japanese 
traditional dolls; European style dolls; dice games; 
card game; billiard game playing equipment; 
badminton game playing equipment; chess games; 
playing cards; trading card games; dominoes; 
conjuring apparatus; chest expanders; golf ball 
markers; golf clubs; golf bags; surfboards; ski cases; 
ski bindings; golf tees; paragliders; rackets for tennis 
or badminton; guts for rackets for tennis or 
badminton; racket cases for tennis or badminton; 
roller skates; stationary exercise bicycles and rollers 
therefor; baseball gloves; baseball bat cases; 
baseball bats; baseball mitts; batting gloves.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/10/2011, No. 2011-071249 יפן, 05/10/2011, מספר 2011-071249

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 57831/01/2013



Trade Mark No. 242962 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098674 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APFFM, Association de Préfiguration de la 
Fondation des Femmes pour la Méditerranée

Address: 18 rue Dauphine, F-75006 PARIS, France

Identification No.: 74344

(Association)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Physical storage of electronically-stored data or 
documents.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; sporting and cultural 
activities; information on entertainment or education; 
publication of books; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences or congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes.

Class: 42 סוג: 42

Assessments, estimates and research in scientific 
and technological fields provided by engineers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/05/2011, No. 11 3 834 742 צרפת, 26/05/2011, מספר 742 834 3 11

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 57931/01/2013



Trade Mark No. 242963 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098678 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: 3.organize Sanayi Bölgesi Kamil,,Şerbetçi Bulv. 
No, Gaziantep, Turkey

Identification No.: 74345

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cosmetics; perfumery; deodorants for 
personal use; soaps; dentifrices; cleaning, scouring 
and abrasive preparations, emery cloth, emery 
paper, pumice stone; abrasive pastes, polishing 
preparations (for leather, vinyl, metal, wood etc.).

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard and articles made from paper 
and cardboard (except for stationery products); 
plastic cling film, extensible, for palletization; printing 
sets, portable (office requisites); printed matter, 
printed publications; periodicals, calendars; posters, 
and photographs for fairs and exhibitions; 
arithmetical tables; stickers; stamps; instructional and 
teaching materials for stationery and office (except 
for furniture and equipment); office requisites, except 
furniture; paintbrushes and rollers for house painters.

כ' שבט תשע"ג - 58031/01/2013



Trade Mark No. 242964 מספר סימן

Application Date 07/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 72200

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
styling; hair spray; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and setting products; essential oils.

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

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

France, 10/06/2011, No. 11/3.838.243 צרפת, 10/06/2011, מספר 11/3.838.243

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 58131/01/2013



Trade Mark No. 242968 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098733 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway,,LC 340, Minneapolis 
MN 55432-5604, U.S.A.

Identification No.: 74348

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments for use in 
surgery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/10/2011, No. 85452798 ארה"ב, 21/10/2011, מספר 85452798

Class: 10 סוג: 10

כ' שבט תשע"ג - 58231/01/2013



Trade Mark No. 242970 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098760 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dreadnought, Inc.

Address: Suite 202,,103 Foulk Road, Wilmington DE 
19803, U.S.A.

Identification No.: 74350

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Wearing apparel for men, women and children, 
namely, tee shirts, sweatshirts, sport shirts, tops, 
bottoms, aprons, jackets, hats, caps, and slippers.

כ' שבט תשע"ג - 58331/01/2013



Trade Mark No. 242971 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098763 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric batteries for land vehicles; protective 
helmets, cycling helmets, motorcycle helmets, 
apparatus for games adapted for use with an external 
display screen or monitor, computer game programs, 
optical goods, sunglasses.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, electric vehicles, electrically assisted 
vehicles, cycles, electric cycles, electrically assisted 
cycles; electric motors for land vehicles, spare parts 
for cycles and bicycles other than lights and 
dynamos, namely bicycle stands, inner tubes for 
pneumatic tires, tires, pumps, saddles, spokes, 
tubular tires, rearview mirrors, bells, chains, pedals, 
wheel rims, cycle brakes, mudguards, kits for 
repairing inner tubes.

Class: 37 סוג: 37

Repair, upkeep and maintenance of vehicles, electric 
vehicles, electrically assisted vehicles, cycles, electric 
cycles, electrically assisted cycles, electric batteries, 
electric motors.

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

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

France, 25/10/2010, No. 10 3 777 017 צרפת, 25/10/2010, מספר 017 777 3 10

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

כ' שבט תשע"ג - 58431/01/2013



 Owners

Name: SINBAR

Address: 99 avenue des Champs Elysées, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 74351

(France Société à responsabilité limitée)

כ' שבט תשע"ג - 58531/01/2013



Trade Mark No. 242974 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098789 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEXTER SYSTEMS

Address: 34 boulevard de Valmy, F-42300 ROANNE, 
France

Identification No.: 74354

(France SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Armor plating; armor plating of metal; armor plating 
for protecting vehicles; armor plating for protecting 
structures or buildings; armor plating for protection 
against projectiles; devices for attaching armor 
plating to a vehicle, structure or building.

Class: 9 סוג: 9

Devices for protecting vehicles from projectiles; 
devices for protecting buildings or structures from 
projectiles.

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

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

France, 16/05/2011, No. 11 3 831 655 צרפת, 16/05/2011, מספר 655 831 3 11

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 58631/01/2013



Trade Mark No. 242975 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098790 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHISEIDO COMPANY LIMITED

Address: 7-5-5 Ginza,,Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan

Identification No.: 74355

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery; cosmetics; cosmetics for skin care, 
cosmetics for body care, make-up; hair care 
products.

כ' שבט תשע"ג - 58731/01/2013



Trade Mark No. 242976 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098796 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and foodstuffs for clinical and 
medical use; formulated milk, food and food 
substances for babies; food and food substances for 
medical use for children and the sick; food and food 
substances for pregnant women and nursing 
mothers, for medical use; nutritional and dietetic 
supplements for medical use; vitamin preparations, 
preparations made with minerals; dietetic 
confectionery products for medical use.

Class: 41 סוג: 41

Training of personnel, arranging of courses, 
seminars, conferences, exhibitions; publishing and 
producing books, pamphlets, newspapers, movies 
and recordings; education on nutrition, all educational 
services in connection with nutrition and food, 
especially transmitting of information and 
suggestions in the fields of food, nutrition and 
dietetics; all the above services in the fields of food 
and nutrition.

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the fields of food and 
nutrition.

Class: 44 סוג: 44

Consulting services relating to health, food and 
nutrition; consulting on dieting and food in general; 
planning and monitoring weight loss programs; 
information on consulting and advisory services in 
the fields of medicine, psychology, changing eating 
habits and physical exercises; fitness clinics; nursing 
and medical care services; sanatoriums; rest homes; 
clinics.

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

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

Switzerland, 27/06/2011, No. 618628 שוויץ, 27/06/2011, מספר 618628

Class: 5 סוג: 5

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 58831/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Class: 44 סוג: 44

כ' שבט תשע"ג - 58931/01/2013



Trade Mark No. 242977 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098797 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and foodstuffs for clinical and 
medical use; formulated milk, food and food 
substances for babies; food and food substances for 
medical use for children and the sick; food and food 
substances for pregnant women and nursing 
mothers, for medical use; nutritional and dietetic 
supplements for medical use; vitamin preparations, 
preparations made with minerals; dietetic 
confectionery products for medical use.

Class: 41 סוג: 41

Training of personnel, arranging of courses, 
seminars, conferences, exhibitions; publishing and 
producing books, pamphlets, newspapers, movies 
and recordings; education on nutrition, all educational 
services in connection with nutrition and food, 
especially transmitting of information and 
suggestions in the fields of food, nutrition and 
dietetics; all the above services in the fields of food 
and nutrition.

Class: 42 סוג: 42

Research and development in the fields of food and 
nutrition.

Class: 44 סוג: 44

Consulting services relating to health, food and 
nutrition; consulting on dieting and food in general; 
planning and monitoring weight loss programs; 
information on consulting and advisory services in 
the fields of medicine, psychology, changing eating 
habits and physical exercises; fitness clinics; nursing 
and medical care services; sanatoriums; rest homes; 
clinics.

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

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

Switzerland, 27/06/2011, No. 618629 שוויץ, 27/06/2011, מספר 618629

Class: 5 סוג: 5

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ' שבט תשע"ג - 59031/01/2013



 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

כ' שבט תשע"ג - 59131/01/2013



Trade Mark No. 242985 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098944 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dreadnought, Inc.

Address: Suite 202,,103 Foulk Road, Wilmington DE 
19803, U.S.A.

Identification No.: 74350

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Wearing apparel for men, women and children, 
namely, tee shirts, sweatshirts, sport shirts, tops, 
bottoms, aprons, jackets, hats, caps, and slippers.

כ' שבט תשע"ג - 59231/01/2013



Trade Mark No. 242987 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098949 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, 05/08/2011, No. TO2011C002691 TO2011C002691 איטליה, 05/08/2011, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 59331/01/2013



Trade Mark No. 242988 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Haplogen GmbH

Address: Kaiser Str. 32, A-1070 Vienna, Austria

Identification No.: 74364

(AUSTRIA LIMITED LIABILITY CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and science; 
cell lines and cellular products for in vitro use in 
laboratories and for analysis, microorganisms, cell 
cultures, all for in vitro use, diagnostic products for 
non-medical purposes.

Class: 5 סוג: 5

Chemical preparations for medical purposes; 
pharmaceutical and biochemical substances and 
preparations, in particular reagents for medical 
research applications and medical diagnosis, cell 
lines and cellular products, diagnostic and analytical 
preparations for medical use; diagnostic products for 
medical purposes.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and medical research and development, 
genetic analyses for scientific purposes, genetic 
engineering services, biotechnology research and 
development services, biotechnology professional 
consultancy services; contract research services.

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

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

European Community Trade Mark, 31/03/2011, No. 
009856477

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/03/2011, מספר 
009856477

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 59431/01/2013



Trade Mark No. 242997 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099055 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Amidel Sàrl

Address: c/o Multifiduciaire Fribourg SA,,Rue Faucigny 5, 
CH-1700 Fribourg, Switzerland

Identification No.: 74255

(Suisse Société à responsabilité limitée (SARL))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); spirits; 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)

Switzerland, 04/05/2011, No. 615559 שוויץ, 04/05/2011, מספר 615559

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

כ' שבט תשע"ג - 59531/01/2013



Trade Mark No. 243000 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Grass GmbH

Address: Grass Platz 1, A-6973 Höchst, Austria

Identification No.: 72884

(Austria GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools; engines (except engines for land 
vehicles); couplings and devices for force 
transmission (except for land vehicles), including but 
not limited to drives (pneumatic) for machines and 
engines; engines and drive motors (electric) (except 
for land vehicles), power drills; transmissions, except 
for land vehicles; handheld power drills (electric); 
handheld tools (not manually operated); planing 
machines; woodworking machines; metalworking 
machines; pneumatic drives for machines and 
engines; pressers (machines for commercial 
purposes); straightening machines; tools (machine 
parts); tool holders (machine parts) and machine 
tools.

Class: 8 סוג: 8

Manually operated tools and manually operated 
devices for repairing and manufacturing furniture as 
well as for mounting furniture fittings, including but 
not limited to handheld tools (manually operated) and 
tools (manually operated).

Class: 35 סוג: 35

Advertising, including but not limited to distribution of 
promotion advertisements, copying documents, TV 
advertising, publication of advertising texts, layout 
services for advertising purposes, organization of 
exhibitions and fairs for commercial and advertising 
purposes, online advertising in a computer network, 
billboard posting, presentation of goods in 
communication media, for retail, public relations, 
radio advertising, news clipping services, writing 
advertising texts, presentation of goods for 
advertising purposes, updating of advertising 
material.

כ' שבט תשע"ג - 59631/01/2013



Trade Mark No. 243002 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099169 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Control apparatus and software for lighting purposes, 
not included in other classes; electronic ballasts for 
lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), laser 
diodes and zener diodes and other electronic lighting 
components, including LED modules in whole or 
partly consisting of integrated LEDs, OLEDs or 
polymer emitting diodes; electronic circuits, optical 
sensors and thermal sensors for lighting control 
systems and lighting management systems.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures 
and lighting installations; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources; parts of the 
aforesaid goods.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; advice concerning aforementioned 
services; all aforesaid services related to licensing of 
intellectual property; licensing of industrial property 
rights and advice related thereto; legal advice and 
legal information concerning standards and norms for 
the lighting industry.

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

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

Benelux, 23/02/2011, No. 1220117 בנלוקס, 23/02/2011, מספר 1220117

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 45 סוג: 45

כ' שבט תשע"ג - 59731/01/2013



 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

Identification No.: 71963

(Limited Liability Company)

כ' שבט תשע"ג - 59831/01/2013



Trade Mark No. 243009 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099205 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: 9 סוג: 9

Control apparatus and software for lighting purposes, 
not included in other classes; electronic ballasts for 
lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), laser 
diodes and zener diodes and other electronic lighting 
components, including LED modules in whole or 
partly consisting of integrated LEDs, OLEDs or 
polymer emitting diodes; electronic circuits, optical 
sensors and thermal sensors for lighting control 
systems and lighting management systems.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, electric lamps, lighting fixtures 
and lighting installations; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources; parts of the 
aforesaid goods.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; advice concerning aforementioned 
services; all aforesaid services related to licensing of 
intellectual property; licensing of industrial property 
rights and advice related thereto; legal advice and 
legal information concerning standards and norms for 
the lighting industry.

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

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

Benelux, 23/02/2011, No. 1220118 בנלוקס, 23/02/2011, מספר 1220118

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 45 סוג: 45

כ' שבט תשע"ג - 59931/01/2013



Trade Mark No. 243013 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099280 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave lotions, 
make-up, personal deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, 
bath oils, bath foams, bath cream, bath salts for 
cosmetic purposes, cleansing soaps for personal 
hygiene, shower soaps, shaving lotions, shaving 
creams, beauty creams, vanishing creams, skin 
lotions, hand creams, lotions, body milk, cosmetic 
preparations for slimming purposes, sun oils, sun 
milk, sunscreen lotions, talcum powder, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, cotton stick for 
cleaning ears, cotton wool for cosmetic purposes, 
eyebrow pencils, eyeliners, mascaras; face powder, 
lipsticks, eye make-up removers, skin milk, cleansing 
lotions, hair care preparations, shampoos, hair oils, 
henna, hair lotions, hair creams, hair sprays, hair 
decolorants, nail polish, depilatories, cosmetic kits, 
dentifrices; laundry preparations, namely cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, bleach 
and laundry detergents; shoe and boot creams and 
polishes.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, 
cases, chains and cords for glasses and spectacles, 
parts and fittings, for all the aforesaid goods; leather 
covers for portable multimedia players, for mobile 
phones, for DVDs, for CDs, for computer cables, for 
audio reproduction devices, for palmtops, for 
electronic agendas, for photographic cameras and for 
film cameras.

Class: 14 סוג: 14

Watches and clocks, pendulum clocks, chronographs 
and chronometers, rough gemstones, precious 
stones, diamonds, coral jewellery, emerald, sapphire, 
ruby, opal, topaz, aquamarine, earrings, rings, 
necklaces, bracelets, ornamental pins made of 
precious metal, shoe ornaments of precious metal, 
pearls, boxes of precious metal, jewel cases of 
precious metal, brooches, pins, tie clips, cuff links, 
leather bracelets.

כ' שבט תשע"ג - 60031/01/2013



Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, 
leather document briefcases, leather key cases, 
purses, trunks, suitcases, cosmetic bags, sports bags 
included in this class, bags for athletic equipment, 
evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, 
suit carriers for travel, shoe bags for travel, beach 
bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, boston 
bags, traveling trunks, duffel bags, overnight bags, 
carry-on bags, bags for mountain-climbing, satchels, 
opera bags, vanity cases (not fitted), hides, cases 
and boxes made of leather, bags made of leather for 
packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes.

Class: 25 סוג: 25

Leather coats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts, leather tops, leather raincoats, leather 
long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, 
jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, 
dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, 
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, 
underwear, babydolls being nightwear, bathrobes, 
bathing costumes, negligee, swimsuits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, 
neckties, gentlemen's suits, women's clothing, dress 
shirts, aloha shirts, sweat shirts, undershirts, polo 
shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, 
athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, 
wooden clog, angler shoes, basketball shoes, dress 
shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, boxing 
shoes, baseball shoes, vinyl shoes, beach shoes, 
inner soles, soles for footwear, footwear uppers, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces 
for shoes and boots, tips for footwear, rain shoes, 
track-racing shoes, work shoes, straw shoes, 
gymnastic shoes, boots, ski boots, half boots, arctic 
boots, football boots, lace boots, field hockey shoes, 
handball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, 
bath sandals; gloves, gloves for protection against 
cold, leather gloves, mittens; hats and caps, visors 
(headgear), leather hats and caps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/07/2011, No. TO2011C002294 TO2011C002294 איטליה, 04/07/2011, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 60131/01/2013



 Owners

Name: TOD'S S.P.A.

Address: Via Filippo della Valle, 1, I-63811 
SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italy

Identification No.: 73992

(Italy Corporation)

כ' שבט תשע"ג - 60231/01/2013



Trade Mark No. 243018 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099426 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Melissa & Doug, LLC

Address: 141 Danbury Road, Wilton, CT 06897, U.S.A.

Identification No.: 74375

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Fitted picnic baskets; Plastic water bottles sold 
empty; Brooms; drinking vessels; garbage cans; 
Gardening gloves; lawn sprinklers; pails; plastic 
buckets; scrubbing brushes; squeegees for 
household use; watering cans; Plastic cups; Plastic 
plates; bowls; drinking glasses; lunchboxes; 
containers for household or kitchen use.

Class: 28 סוג: 28

Balls for sports; croquet sets; jump ropes; modeled 
plastic toy figurines; paddle ball games; play houses 
and toy accessories therefor; ring games; toy building 
blocks capable of interconnection; toy butterfly nets; 
toys, namely, jump ropes, bendable toys, disc toss 
toys, play tents, play tunnels, hopscotch, and paddle 
ball games.

כ' שבט תשע"ג - 60331/01/2013



Trade Mark No. 243042 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0700271 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; animal skins; goods of 
leather or imitation leather (excluding cases adapted 
to the products they are intended to contain, gloves 
and belts); hand and travel bags; harness articles; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels, 
pocket wallets, briefcases, key cases (leatherware); 
school bags, school satchels, attaché cases, purses, 
not of precious metal, briefcases (leatherware), 
beach bags; bags for climbers; mountaineering 
sticks; saddle trees and straps; bridles (harness); 
bags for campers; game bags; collars, saddle covers, 
halters, all the aforementioned items intended for 
horses; straps for skates; sling bags for carrying 
infants; shoulder bags; harness for animals; bits for 
animals (riding tack); rucksacks; sports bags.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, camping furniture, mirrors, frames, display 
boards, cabinets, drinking straws, bedding (except 
linen), sleeping bags for camping, garment covers 
(storage), nonmetallic identity and registration plates, 
nonmetallic locks for vehicles, infant walkers.

Class: 22 סוג: 22

Ropes (neither made of rubber, nor intended as 
strings for rackets or musical instruments), strings, 
fishing nets, nets for camouflage, awnings, tarpaulins 
(neither as safety tarpaulins, nor as pushchair 
covers), sails (rig), padding and stuffing materials 
(except of rubber or plastics); raw fibrous textile 
materials.

Class: 25 סוג: 25

Ready-made clothing for men, women and children; 
knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, 
bath robes, bathing suits, bathing caps; bath sandals 
and slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, 
skirts, frocks and dresses, trousers, jackets, coats, 
shirts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves 
(clothing), waterproof garments, anoraks, ski 
overalls, wet suits for water skiing, hats, caps, socks, 
stockings, tights, shoes (except for orthopedic 
shoes), slippers, boots; sports, beach and ski 
footwear; sportswear (except diving gear); climbing 
and hiking clothing, hunting clothing.

כ' שבט תשע"ג - 60431/01/2013



 Owners

Name: DECATHLON

Address: 4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ, France

Identification No.: 74389

(France Société Anonyme)

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, play balloons; gymnastic and sporting 
articles (except clothing, shoes, mats); skating boots 
with skates attached; boxing gloves; delta wings; 
archery implements; bows for archery; bob-sleighs; 
kites; kite reels; strings for rackets; guts for rackets; 
rackets, balls for games; fishing tackle; sailboards; 
surf boards without automotive power; boards used 
in the practice of water sports; breathing tubes; balls, 
nets for sports; golf clubs, skis, waterskis, edges of 
skis, ski bindings; fishing rods and fishing 
accessories, namely reels, lines, bite indicators, 
hooks, bait and lures, weights and dumb-bells; bows; 
crossbows and arrows; harpoon guns (sports 
articles); flippers for swimming; swimming pools 
(sports or play articles); slides for swimming pools; 
skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; 
billiards and billiard balls, billiard cues; stationary 
exercise bicycles; chest expanders (exercisers); 
fencing weapons; hockey sticks; skittles and balls; 
bowling balls; physical rehabilitation apparatus 
(gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic 
apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; 
sleighs (sports articles); scooters; decorations for 
Christmas trees (except lighting articles and 
sweetmeats); climbing chalk.

כ' שבט תשע"ג - 60531/01/2013



Trade Mark No. 243075 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088948 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KOMPOFERM GmbH

Address: Max-Planck-Straße 15, 33428 Marienfeld, 
Germany

Identification No.: 74411

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aerobic tunnels and gas tanks of metal for use in 
installations for generating biogas.

Class: 7 סוג: 7

Mechanical conveyors, mechanical transport and 
conveyor belts, crushing machines, mechanical 
presses, mechanical pumps, motors and turbines 
and installations comprising the aforesaid goods for 
biogas generation.

Class: 11 סוג: 11

Fermenters (biogas fermentation reactors) being 
parts of installations for generating biogas, in 
particular percolating fermenters and dry fermenters; 
biofilters, included in this class, being parts for biogas 
generating installations.

Class: 37 סוג: 37

Assembly and installation services for the 
construction of biogas generating and extracting 
installations; maintenance of machines and 
installations constructed therefrom, for generating 
and extracting biogas.

Class: 42 סוג: 42

Technical planning of installations for generating and 
extracting biogas.

כ' שבט תשע"ג - 60631/01/2013



Trade Mark No. 243281 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051021 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission, reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; electronic games, electronic games and toys 
and apparatus for entertainment, namely video game 
machines adapted for use with television receivers 
only, electronic games, namely computer software for 
video games, computer games, cd-rom games, 
electronic game cards; optical apparatus and 
instruments, namely, eye glasses, sunglasses, 
spectacles, frames; spectacles in the nature of 
goggles, and parts thereof, clothing and footwear for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
protective clothing, namely vests, jackets, trousers, 
gloves, protective footwear, namely shoes and boots; 
protective caps and protective glasses; helmets.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
namely bands of leather, leather shoulder belts, 
leather straps, card cases, cases of leather or 
leatherboard, key cases; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; hides; bags and luggage; 
duffel bags; hand bags, school bags, rucksacks, 
backpacks, mono backpacks, beauty cases, 
suitcases, briefcases, wheeled bags, all purpose 
sport bags, purses, pouches, wallets; neckwear 
made of leather or imitation of leather.

כ' שבט תשע"ג - 60731/01/2013



 Owners

Name: BasicNet spa

Address: Largo Maurizio Vitale, 1, I-10152 TORINO (TO), 
Italy

Identification No.: 74477

(ITALY Limited liability company)

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear, headgear; clothing 
designed for sporting and leisure time, sportswear, 
such as sport trousers, sport suits, sport shorts; 
swimwear bathing suits, bikinis, slips, swimming 
trunks, swimming cap, pareos, bras, ponchos; 
underwear such as bodies, boxers, T-shirts, bras, 
culottes, leotards, shorts, slips, thongs; leatherwear 
and loungewear; bathrobes, nightdresses, pajamas; 
apparel of any design and nature made from natural 
fabrics, such as pants, trousers, clothing for workers, 
overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, 
overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, 
cardigans, fleece and polar fleece tops and bottoms, 
jumpers, twin sets, woven shirts; vests, training and 
track suits, bodies, shirts, sweat shirts, plush shirts, 
polo shirts, nightshirts, T-shirts, tank tops, cut and 
sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns; 
socks; robes; scarves, neck and face masks (bands); 
gloves and mitten; headwear, such as hats, caps, 
bandanas, basque berets, visors and head bands, 
wrist bands; belts and ties; footwear, shoes, dress 
shoes, sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, 
sport and athletic shoes, studded shoes, trekking 
shoes; ski boots and trekking boots.

כ' שבט תשע"ג - 60831/01/2013



Trade Mark No. 243283 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CITM SARL

Address: 37 rue d'Anvers, L-1130 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

Identification No.: 74478

(Luxembourg société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, costume jewelry, trinkets, brooches 
(jewelry), necklaces, bracelets, earrings, chains; 
timepieces and chronometric instruments, watches, 
alarm clocks; art objects of precious and semi-
precious metals.

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, purses, traveling trunks, document cases, 
school satchels, game bags, trunks, traveling cases, 
business cases, purses, beach bags, card holders, 
wallets, shopping bags, sachets, envelopes and 
pouches for packaging of leather, backpacks, 
handbags, travel bags (leatherware), traveling sets 
(leatherware), toiletry bags, diary holders, paper 
holders for cars, key cases, parasols, walking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear for men, women and 
children; leather or imitation leather clothing; coats, 
jackets, waterproof coats, shirts, tee-shirts, polo 
shirts, pullovers, dresses, skirts, trousers, Bermuda 
shorts, underclothing, socks, swimsuits, fur (clothing), 
dressing gowns, gloves (clothing), belts (clothing), 
scarves, stoles, sashes for wear, neckties, hosiery, 
caps (headwear).

כ' שבט תשע"ג - 60931/01/2013



Trade Mark No. 243365 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100823 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Horological articles, cases for horological articles, 
jewelry, bracelets (jewelry), trinkets, watches, watch 
straps, wristwatches, precious stones, semi-precious 
stones, jewelry, art objects of precious metals, key 
rings, gold and silver ware.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, furs (animal skins), 
hides; traveling bags, traveling cases (leatherware), 
trunks and suitcases, garment bags for travel 
purposes, vanity cases (not fitted), rucksacks, game 
bags, handbags, attaché cases, document cases and 
briefcases of leather, pouches, pocket wallets, 
purses, key cases, card holders; umbrellas, parasols, 
walking sticks, whips, harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; furs (clothing), footwear, hats, smocks, 
lingerie, stockings, neckties, sashes for wear, belts 
(clothing), knitwear, hosiery, girdles (underwear) and 
brassieres; scarves, neckerchiefs (scarves), gloves.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, dolls, collection dolls, dolls' clothes, 
play balloons, balls for games, marbles for games, 
doll's feeding bottles, balls for playing, playing cards, 
rocking horses (toys), checkers (games), dice, 
dominoes, gloves for games, rattles, packs of cards, 
board games, toys for domestic pets, doll's beds, 
dolls' houses, puppets, toy masks, theatrical masks, 
mobiles (toys), scale models of vehicles, teddy bears, 
plush toys, toy pistols, puzzles, parlor games, 
spinning tops (toys), scooters, vehicles (toys), radio-
controlled toy vehicles, steering wheels (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)

France, 18/05/2011, No. 11 3 832 417 צרפת, 18/05/2011, מספר 417 832 3 11

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 61031/01/2013



 Owners

Name: JEANNE LANVIN

Address: 15 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

Identification No.: 74489

(Société anonyme)

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ' שבט תשע"ג - 61131/01/2013



Trade Mark No. 243367 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100835 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YE JIANMIN

Address: Rm A1 6FL Times Square,,Station Street, 
325000 Wenzhou, People's Republic of China

Identification No.: 74490

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Alarms; plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); materials for electricity mains (wires, 
cables); switches, electric; current rectifiers; 
distribution boxes (electricity); junction sleeves for 
electric cables; voltage stabilizing power supply; 
circuit breakers; watt-hour meter.

כ' שבט תשע"ג - 61231/01/2013



Trade Mark No. 243368 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100837 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TONGTAIYINGYOUERFUSHIYOUXIANGONGSI

Address: Wangijiachang Village,,Phoenix Town,,Ningjin 
Count, 055550 Hebei Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74491

(China Co., LTD)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, children's garments, layettes, baby sleeping 
bags, babies' diapers of textile.

כ' שבט תשע"ג - 61331/01/2013



Trade Mark No. 243369 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dream Property GmbH

Address: Pierbusch 26, 44536 Lünen, Germany

Identification No.: 71898

(GERMANY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images, namely digital 
satellite receivers.

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

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

European Community Trade Mark, 18/05/2011, No. 
010012946

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2011, מספר 
010012946

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 61431/01/2013



Trade Mark No. 243370 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100861 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dream Property GmbH

Address: Pierbusch 26, 44536 Lünen, Germany

Identification No.: 71898

(GERMANY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital satellite receivers.

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

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

European Community Trade Mark, 18/05/2011, No. 
010012912

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2011, מספר 
010012912

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 61531/01/2013



Trade Mark No. 243372 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100893 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, yellow, 
blue, orange, light blue, light red, light orange. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

Identification No.: 74457

(The Netherlands Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus and instruments for recording, 
transmitting, processing and reproducing images; 
television apparatus, monitors, display screens; parts 
of the aforesaid goods as far as not included in other 
classes; software.

Class: 38 סוג: 38

Providing access and connection to Internet sites and 
telecommunication networks.

כ' שבט תשע"ג - 61631/01/2013



Trade Mark No. 243374 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100902 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Gentos Measurement & Control Co., 
Ltd.

Address: 1/F, T3 Building,,Gaoxin South Area,,Keyuan 
South, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Identification No.: 74493

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programmes (programs), recorded; 
computer operating programs, recorded; computer 
software, recorded; computer software, recorded; oil 
gauges; precision measuring apparatus; measuring 
instruments; water meters; processors (central 
processing units); electric installations for the remote 
control of industrial operations.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; distribution of samples; 
publicity; on-line advertising on a computer network; 
cost price analysis; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; tender offers; 
import-export agencies; personnel recruitment; 
invoicing.

כ' שבט תשע"ג - 61731/01/2013



Trade Mark No. 243377 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100923 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in database management; 
computer software to enable uploading, downloading, 
accessing, manipulating, editing, indexing, 
cataloguing, enhancing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, storing, sharing, printing 
or otherwise providing photos, images, graphics, 
video, audio and other electronic media or 
information via global computer networks, mobile 
telephones, and other communications networks; 
computer software for creating collages, greeting 
cards, calendars, books, documents, slide shows, 
and photo and video galleries and albums.

Class: 38 סוג: 38

Communication services by electronic computer 
terminals and cell phones; telecommunication 
services by e-mail electronic mail services; electronic 
transmission of messages, images, and via computer 
terminals and cell phones; providing online forums for 
discussion and electronic bulletin/message boards for 
transmission of messages among users in the field of 
photography and videography; peer-to-peer photo 
sharing services, namely, electronic transmission of 
digital photo files among internet users.

Class: 39 סוג: 39

Storage of electronic media, namely, data, 
documents, files, text, photos, images, graphics, 
music, audio, video, and multimedia content.

Class: 41 סוג: 41

Providing on-line journals, namely, online blogs 
featuring photographs and information about 
photography, and general interest; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of photography.

כ' שבט תשע"ג - 61831/01/2013



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 
94043, U.S.A.

Identification No.: 74495

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 42 סוג: 42

Hosting of digital content, photographs, images, 
audio and video on the Internet; providing online non-
downloadable software for uploading and transferring 
files; providing non-downloadable computer software 
to enable uploading, downloading, accessing, 
manipulating, editing, indexing, cataloguing, 
enhancing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, storing, sharing, printing or 
otherwise providing photos, images, graphics, video, 
audio and other electronic media or information; 
providing non-downloadable computer software for 
creating collages, greeting cards, calendars, books, 
documents, slide shows, and photo and video 
galleries and albums; peer-to-browser photo sharing 
services, namely, providing a website featuring 
technology enabling users to upload, view, and 
download digital photos; computer services, namely, 
troubleshooting.

Class: 45 סוג: 45

Internet-based social networking services; providing 
on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking.

כ' שבט תשע"ג - 61931/01/2013



Trade Mark No. 243378 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100932 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG PUXIN ELECTRIC APPLIANCE CO., 
LTD.

Address: Jingsi Road, Dongyi Section,,Shangyu Industrial 
Pa, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 74496

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus and installations; automobile 
lights; water heaters; ice chests; refrigerators; 
ventilation hoods; axial fans of glass-fibre-reinforced 
plastic; electric hair driers; hot air apparatus; hot 
water heating installations; bath heaters; disinfectant 
cupboards; electric radiators; installations for 
processing nuclear fuel and nuclear moderating 
material.

כ' שבט תשע"ג - 62031/01/2013



Trade Mark No. 243379 מספר סימן

Application Date 05/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KAAN TUNCALI

Address: Levent, Emniyet Evleri,,Cem Sultan 
Sokak,,Ozlem Ap, Besiktas İstanbul, Turkey

Identification No.: 74497

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building/construction/road construction materials in 
unshaped form used for building, road construction, 
repairing and lining purposes; 
building/construction/road construction materials, 
construction parts, buildings, poles, barriers in 
shaped form made from concrete, gypsum, earth, 
clay, natural stone, artificial stone, wood, plastic or 
synthetic materials; monuments, statues made of 
concrete, stone or marble; natural or synthetic 
surface coverings in form of layers or bands, 
synthetic coatings adhered through heat for use in 
building and construction; pitch covered cardboard 
for roofs; pitch coverings; glass products for 
construction; non-metal prefabricated swimming 
pools; aquarium sands.

כ' שבט תשע"ג - 62131/01/2013



Trade Mark No. 243380 מספר סימן

Application Date 14/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100957 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software (recorded programs) used to 
create, edit, send, make available, mention, share, 
search for, analyse, interpret, link or provide data or 
information such as images, graphics, sound, text or 
videos; software that facilitates putting information, 
namely images, graphics, sound, text or videos, on a 
network and into interaction; downloadable electronic 
publications; platform servers on the Internet and 
mobile telephony for geolocalised services; 
telephone and computer interfaces; computer 
software for access and connection to mobile 
websites.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, especially establishing and organising 
commercial and private contacts, setting up 
networks; dissemination of advertising matter, 
publication of publicity texts; rental of advertising 
space, sales promotion for others; market studies; 
opinion polling; compiling statistical information; 
creation of data indexes of personal contacts; 
creation of a data bank for personal contacts.

כ' שבט תשע"ג - 62231/01/2013



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications via the Internet; providing a 
digital platform for researching, creating, sharing, 
structuring, organizing or exchanging information of 
all types, namely of images, graphics, sounds, texts 
or audiovisual information; collecting, gathering, 
storing and transmitting of messages, information, 
images, sounds and texts of all kinds; providing 
discussion forums online; communications by 
computer terminals, providing access to databases, 
electronic messaging, transmitting information in the 
form of instant or other messages; geolocalised 
services (telecommunications); geopositioning 
services (telecommunications), providing access to 
computer databases and websites of others via a 
global communications network; transmitting 
information via data communications means and via 
the Internet; transmitting commercial and/or 
advertising data via Internet networks; providing 
access to operating systems and to remotely hosted 
computer applications via the Internet; creating 
secure connections via virtual computing 
environments; telecommunication gateway services; 
providing access to operating systems and to hosted 
computer applications via a global computer network 
or other communications or computer network; 
providing platform servers on the Internet and mobile 
telephony for geolocalised services; services 
involving disseminating, transmitting and receiving 
information via mobile telecommunication means; 
services involving transmitting data and instant 
messaging.

Class: 42 סוג: 42

Computing services, namely online hosting of web 
infrastructure for others for arranging and holding 
online interactive meetings, get-togethers and 
discussions; and computing services in the form of 
personalised webpages offering user defined 
information, personal profiles and information; 
provision of software applications via a website; 
computing services, namely providing search engines 
used to obtain information on a global computer 
network via searching for, compiling, indexing, 
integrating, organizing and displaying information 
available on computer networks; providing 
information upon end-user request via global 
computer networks, namely services for hosting 
webpages containing information defined by the user, 
as well as personal profiles and information and tools 
for sharing, researching, analyzing, interpreting, 
linking or providing data or information such as 
images, graphics, sounds, texts or video, for opening 
this content up to interaction.

Class: 45 סוג: 45

Services for dating, bringing people into contact and 
networking via the Internet.

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

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

כ' שבט תשע"ג - 62331/01/2013



 Owners

Name: IMAGINATIO

Address: 128 rue de la Boétie, F-75008 PARIS, France

Identification No.: 74498

(France Société par actions Simplifiée)

France, 14/03/2011, No. 113814345 צרפת, 14/03/2011, מספר 113814345

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ' שבט תשע"ג - 62431/01/2013



Trade Mark No. 243381 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100967 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FILIVIVI S.R.L.

Address: Via Turati, 16/18, I-20121 MILANO (MI), Italy

Identification No.: 74499

(Italy Joint Stock Company with Limited Liability)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads, for textile use except threads for 
technical textiles.

כ' שבט תשע"ג - 62531/01/2013



Trade Mark No. 243382 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100976 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, storage, processing, 
transformation, transmission, broadcasting and 
reproduction of sound, images, signals and data of 
any kind, in particular compact disc players, DVD 
players, electronic notice boards, television 
apparatus and television receivers, visual display 
units for televisions, flat screens, liquid crystal 
displays (LCD displays), liquid crystal display 
modules, plasma televisions, video monitors, 
computer monitors, monitors (computer hardware), 
monitors (computer programs), projectors of any 
kind, transmitters and receivers for use in connection 
with televisions and television equipment, digital TV 
receivers, camcorders, video recorders, DVD 
recorders, fixed disc video recorders, webcams, 
amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, amusement 
apparatus for use with televisions, electrical signal 
transmitting apparatus; optical apparatus and 
instruments, included in this class, in particular 
spectacles, spectacle glasses, spectacle frames, 
spectacle cases; parts of all the aforementioned 
goods, included in this class; 3D glasses, shutter 
glasses, TV spectacles, computer spectacles, head 
carried displays; stereoscopic apparatus; 
cinematographic films (exposed), light-emitting 
diodes (LED), illuminated signs, navigation apparatus 
for vehicles (on-board computers); data processing 
apparatus and computers, laptops (computers), 
notebook computers, computer peripheral devices, 
computer software, recorded, computer programs, 
recorded, computer programs (downloadable 
software), operating and controller firmware, software 
for improving the quality of images, in particular the 
brightness and sharpness of moving 3D images, 
conversion software for moving two-dimensional in 
3D images; digital computer interfaces and 
programmable digital image processors and digital 
sound processors, chips (integrated circuits), semi-
conductors, microprocessors, multi-core TV 
processors, integrated circuits, image, graphic, video, 
or digital signal processing chips, computer 
memories, semi-conductor memory devices.

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

כ' שבט תשע"ג - 62631/01/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue, 
light blue, green, yellow, red, pink, black and white. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: Toshiba Europe GmbH

Address: Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany

Identification No.: 74500

(Germany Limited Liability Company)

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/08/2011, No. 30 2011 043 280.5/09 גרמניה, 05/08/2011, מספר 280.5/09 043 2011 30

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 62731/01/2013



Trade Mark No. 243383 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101016 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. & P. COATS, LIMITED

Address: 1 George Square, Glasgow, Scotland G2 1AL, 
United Kingdom

Identification No.: 74501

(SCOTLAND, UNITED KINGDOM A COMPANY 
ORGANISED UNDER THE LAWS OF GREAT BRITAIN)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads.

כ' שבט תשע"ג - 62831/01/2013



Trade Mark No. 243388 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101068 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AUTOMOBILES PEUGEOT

Address: 75 avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, 
France

Identification No.: 74505

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorcycles.

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

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

France, 15/07/2011, No. 113846433 צרפת, 15/07/2011, מספר 113846433

Class: 12 סוג: 12

כ' שבט תשע"ג - 62931/01/2013



Trade Mark No. 243395 מספר סימן

Application Date 05/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101141 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, storage, processing, 
transformation, transmission, broadcasting and 
reproduction of sound, images, signals and data of 
any kind, in particular compact disc players, DVD 
players, electronic notice boards, television 
apparatus and television receivers, visual display 
units for televisions, flat screens, liquid crystal 
displays (LCD displays), liquid crystal display 
modules, plasma televisions, video monitors, 
computer monitors, monitors (computer hardware), 
monitors (computer programs), projectors of any 
kind, transmitters and receivers for use in connection 
with televisions and television equipment, digital TV 
receivers, camcorders, video recorders, DVD 
recorders, fixed disc video recorders, webcams, 
amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, amusement 
apparatus for use with televisions, electrical signal 
transmitting apparatus; optical apparatus and 
instruments, included in this class, in particular 
spectacles, spectacle glasses, spectacle frames, 
spectacle cases; parts of all the aforementioned 
goods, included in this class; 3D glasses, shutter 
glasses, TV spectacles, computer spectacles, head 
carried displays; stereoscopic apparatus; 
cinematographic films (exposed), light-emitting 
diodes (LED), illuminated signs, navigation apparatus 
for vehicles (on-board computers); data processing 
apparatus and computers, laptops (computers), 
notebook computers, computer peripheral devices, 
computer software, recorded, computer programs, 
recorded, computer programs (downloadable 
software), operating and controller firmware, software 
for improving the quality of images, in particular the 
brightness and sharpness of moving 3D images, 
conversion software for moving two-dimensional in 
3D images; digital computer interfaces and 
programmable digital image processors and digital 
sound processors, chips (integrated circuits), semi-
conductors, microprocessors, multi-core TV 
processors, integrated circuits, image, graphic, video, 
or digital signal processing chips, computer 
memories, semi-conductor memory devices.

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

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

כ' שבט תשע"ג - 63031/01/2013



 Owners

Name: Toshiba Europe GmbH

Address: Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany

Identification No.: 74500

(Germany Limited Liability Company)

Germany, 05/08/2011, No. 30 2011 043 281.3/09 גרמניה, 05/08/2011, מספר 281.3/09 043 2011 30

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 63131/01/2013



Trade Mark No. 243397 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Volmary GmbH

Address: Kaldenhofer Weg 70, 48155 Münster, Germany

Identification No.: 74155

(Geramany Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; seeds, natural 
plants and flowers; bulbs; garden plants; ornamental 
plants.

Class: 35 סוג: 35

Procuring of contracts for third parties regarding the 
purchase and sale of agricultural, horticultural and 
forestry products and grains; import and export of 
seeds, natural plants and flowers, bulbs, garden 
plants, ornamental plant products as well as of 
garden articles and utensils.

Class: 44 סוג: 44

Services of a gardener, namely agriculture, 
horticulture and forestry services, gardening works; 
gardening services; services of a florist; cultivation of 
flowers and plant varieties; consultancy services 
relating to the care of flowers and plants in the field of 
agriculture, horticulture and forestry; consultation and 
advice services in the agricultural field; horticultural 
works.

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

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

Germany, 22/11/2010, No. 30 2010 068 460.7/31 גרמניה, 22/11/2010, מספר 460.7/31 068 2010 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

Class: 44 סוג: 44

כ' שבט תשע"ג - 63231/01/2013



Trade Mark No. 243402 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Acufocus, Inc.

Address: 32 Discovery, Suite 200, Irvine CA 92618, 
U.S.A.

Identification No.: 74512

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Intraocular lenses; ocular implants, namely, corneal 
inlays; medical devices related to the eye, namely, 
medical device to determine visual axis in surgery 
related to the eye; diagnostic scopes for testing an 
intraocular optic.

כ' שבט תשע"ג - 63331/01/2013



Trade Mark No. 243406 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101237 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHONGSHAN FRAE SHOWER EQUIPMENT 
CO.,LTD

Address: Jianye 2nd Road,,Shalang,,West 
District,,Zhongshan, 528400 Guangdong Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 74504

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water heaters; exhaust fan; air valves for steam 
heating installations; bath linings; bath fittings; 
shower cubicle; sanitary apparatus and installations; 
bath tubs for sitz-baths; disinfectant apparatus.

כ' שבט תשע"ג - 63431/01/2013



Trade Mark No. 243423 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101458 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

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

Switzerland, 08/11/2011, No. 622587 שוויץ, 08/11/2011, מספר 622587

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 63531/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

כ' שבט תשע"ג - 63631/01/2013



Trade Mark No. 243424 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101459 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

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

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

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

Switzerland, 08/11/2011, No. 622588 שוויץ, 08/11/2011, מספר 622588

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 63731/01/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

כ' שבט תשע"ג - 63831/01/2013



Trade Mark No. 243426 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101486 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Nauchno-proizvodstvennoe 
obedinenie FULLEREN"

Address: dom 9, ulitsa Kommunisticheskaya, RU-400131 
Volgograd, Russian Federation

Identification No.: 74528

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Whites [colorants or paints]; white lead; glazes 
[paints, lacquers]; primers; colorants; fireproof paints; 
distempers; enamels for painting; paints; mastic 
[natural resin]; pigments; coatings [paints]; anti-
corrosive preparations; protective preparations for 
metals; whitewash; anti-rust greases; badigeon; anti-
tarnishing preparations for metals; anti-rust 
preparations for preservation; turpentine [thinner for 
paints]; fixatives [varnishes]; enamels [varnishes].

Class: 17 סוג: 17

Rubber; guttapercha; asbestos; caulking materials; 
flexible tubes, not of metal; lute; insulators; insulating 
paints; insulating tape and band; insulating materials; 
non-conducting materials for retaining heat; 
insulating fabrics.

כ' שבט תשע"ג - 63931/01/2013



Trade Mark No. 243430 מספר סימן

Application Date 01/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101497 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) 
(Montres Rado S.A.)

Address: Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau, Switzerland

Identification No.: 74529

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 24/11/2011, No. 623280 שוויץ, 24/11/2011, מספר 623280

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 64031/01/2013



Trade Mark No. 243431 מספר סימן

Application Date 01/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101498 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) 
(Montres Rado S.A.)

Address: Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau, Switzerland

Identification No.: 74529

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 24/11/2011, No. 623281 שוויץ, 24/11/2011, מספר 623281

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 64131/01/2013



Trade Mark No. 243432 מספר סימן

Application Date 01/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) 
(Montres Rado S.A.)

Address: Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau, Switzerland

Identification No.: 74529

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 24/11/2011, No. 623282 שוויץ, 24/11/2011, מספר 623282

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 64231/01/2013



Trade Mark No. 243434 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101528 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, tea-
based preparations and beverages; iced tea; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate goods, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sugar 
confectionery, sweets; sugar; chewing gum not for 
medical use; natural sweeteners; baked goods, 
bread, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, 
caramels, pudding; edible ices, water ices, sherbets, 
frozen confectionery, frozen cakes, ice cream, ice 
desserts, frozen yoghurts; honey; breakfast cereals, 
muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 
cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs 
made with rice, flour or cereals, also in the form of 
cooked dishes; pizzas; sandwiches; ready-to-bake 
cake dough and pasta preparations; sauces, soya 
sauce; ketchup; products for flavoring or seasoning 
foodstuffs; edible spices, condiments, salad 
dressings, mayonnaise; mustard; vinegar.

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

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

Switzerland, 08/11/2011, No. 622705 שוויץ, 08/11/2011, מספר 622705

Class: 30 סוג: 30

כ' שבט תשע"ג - 64331/01/2013



 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 71360

כ' שבט תשע"ג - 64431/01/2013



Trade Mark No. 243435 מספר סימן

Application Date 25/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101533 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.p.A.

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

Identification No.: 74530

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for others, for retail purposes, 
of perfumery, cosmetic goods, clothing, footwear, 
headgear and accessories therefore, glasses, leather 
goods, watches, jewellery, and stationery, also by 
means of e-commerce.

כ' שבט תשע"ג - 64531/01/2013



Trade Mark No. 243439 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dream Property GmbH

Address: Pierbusch 26, 44536 Lünen, Germany

Identification No.: 71898

(GERMANY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, in particular sound and image 
transmission via satellite.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/05/2011, No. 
10012921

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2011, מספר 
10012921

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 64631/01/2013



Trade Mark No. 243440 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dream Property GmbH

Address: Pierbusch 26, 44536 Lünen, Germany

Identification No.: 71898

(GERMANY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital satellite receivers.

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

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

European Community Trade Mark, 18/05/2011, No. 
10012938

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2011, מספר 
10012938

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 64731/01/2013



Trade Mark No. 243443 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101582 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C & C IP SÀRL

Address: 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 74534

(LUXEMBOURG A Luxembourg company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); cider; cider 
beverages.

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

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

European Community Trade Mark, 14/11/2011, No. 
010415032

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/11/2011, מספר 
010415032

Class: 33 סוג: 33

כ' שבט תשע"ג - 64831/01/2013



Trade Mark No. 243444 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101591 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

Address: Via Santena, 1, I-10029 VILLASTELLONE (TO), 
Italy

Identification No.: 74535

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Lubricating oils and greases.

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

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

Italy, 26/10/2011, No. TO2011C003339 TO2011C003339 איטליה, 26/10/2011, מספר

Class: 4 סוג: 4

כ' שבט תשע"ג - 64931/01/2013



Trade Mark No. 243447 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101609 מספר סימן בינלאומי

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: GSH Trademarks Limited

Address: Afroditis, 25 2nd floor,,office 204, Nicosia, 
Cyprus

Identification No.: 73793

(Cyprus Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

כ' שבט תשע"ג - 65031/01/2013



Trade Mark No. 243448 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101610 מספר סימן בינלאומי

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: GSH Trademarks Limited

Address: Afroditis, 25 2nd floor,,office 204, Nicosia, 
Cyprus

Identification No.: 73793

(Cyprus Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka.

כ' שבט תשע"ג - 65131/01/2013



Trade Mark No. 243449 מספר סימן

Application Date 21/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Head Technology GmbH

Address: Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria

Identification No.: 74537

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and parts thereof.

כ' שבט תשע"ג - 65231/01/2013



Trade Mark No. 243450 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101647 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and organization consultancy; 
business management consultancy; compilation of 
information into computer databases; computerized 
file management; advisory services for business 
management; commercial or industrial management 
assistance.

Class: 36 סוג: 36

Financial and investment services; financial transfer 
agency services; financial analysis, management, 
consulting and advisory services; fund investment, 
reporting and accounting services; electronic funds 
transfer; financial information and evaluation 
services; savings and loan services; individual 
savings account services; capital investment 
services; transaction and trading of financial 
instruments; asset management; financial, securities 
and commodities exchange services; investment 
analysis; retirement payment services, and 
trusteeship.

Class: 38 סוג: 38

Leasing access time to a computer database for the 
manipulation of data.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; consultancy in the field of 
computer hardware; computer rental; rental and 
maintenance of computer software; updating of 
computer software; computer software design; 
computer systems analysis.

כ' שבט תשע"ג - 65331/01/2013



 Owners

Name: Invesco Holding Company Limited

Address: 1555 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 
30309, U.S.A.

Identification No.: 74538

(UK Limited Company)

כ' שבט תשע"ג - 65431/01/2013



Trade Mark No. 243456 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101719 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

Identification No.: 74458

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones; horological instruments 
and chronometric instruments; precious metals and 
their alloys; coins; works of art of precious metal; 
jewel cases of precious metal; boxes of precious 
metal; cases, bracelets, chains, springs or watch 
crystals; fancy key rings; statues or figurines of 
precious metal (statuettes); cases or cases for 
watches; medals.

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

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

United Kingdom, 27/05/2011, No. 2582950 ממלכה מאוחדת, 27/05/2011, מספר 2582950

Class: 14 סוג: 14

כ' שבט תשע"ג - 65531/01/2013



Trade Mark No. 243465 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0892895 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Shock absorbers, silencers, water pumps and oil 
pumps, brake components other than for land 
vehicles, starters for motors and engines, electrical 
motors, alternators, injectors, carburettors, spark 
plugs, glow plugs.

Class: 9 סוג: 9

Electronic systems for vehicles; electrical equipment 
for vehicles, odometers, GPS for vehicles, satellite 
anti-theft systems, diagnostic equipment for vehicles, 
CD, DVD, videos, GPS programs, protective helmets, 
protective gloves, protective clothing, protective 
masks, protective face masks, personal protection 
devices, batteries.

Class: 11 סוג: 11

Lights, lighting instruments and equipment for 
vehicles, air conditioning equipment for vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Rear-view mirrors, engines for vehicles, starting 
motors for vehicles, windscreen-wiper brushes.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing.

Class: 35 סוג: 35

Organisation of franchising networks, franchising 
services for third parties.

Class: 41 סוג: 41

Organisation of courses, car-repair training services, 
organisation of exhibitions, congresses, seminars, 
symposia, organisation of sporting and cultural 
activities.

Class: 42 סוג: 42

Technical planning services relating to vehicles and 
their parts; product quality certification services.

כ' שבט תשע"ג - 65631/01/2013



 Owners

Name: MAGNETI MARELLI AFTER MARKET PARTS 
AND SERVICES S.p.A.

Address: Viale Aldo Borletti, 61/63, Corbetta (Milano), 
Italy

Identification No.: 74548

(ITALY ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY)

כ' שבט תשע"ג - 65731/01/2013



Trade Mark No. 243466 מספר סימן

Application Date 04/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0910275 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fratesi srl

Address: Via degli Abeti, 154, I-61100 PESARO, Italy

Identification No.: 74549

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ' שבט תשע"ג - 65831/01/2013



Trade Mark No. 243539 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101779 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: I VASSALLETTI S.a.s. di Righi Elisabetta & C.

Address: Via Guido Reni, 46, I-52027 San Giovanni 
Valdarno (Arezzo), Italy

Identification No.: 74565

(Italy limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Balustrades, door and window frames of wood, wood 
steps, wood boards and panels, parquet flooring, 
wood flooring, wood panelling, wood ceilings and 
false ceilings, wood planks and beams, parquet floor 
boards.

Class: 20 סוג: 20

Furniture pieces of wood, furniture, wardrobes, 
dressers and sideboards, wood shelves, tables and 
table tops of wood, beds, sofa beds, cupboards, 
cabinets, mirrored cabinets, kitchen cabinets, 
bathroom cabinets, kitchen cupboards, shoe 
cabinets, bedside tables, chests of drawers, chairs, 
stools, benches, armchairs, sofas, desks, end tables, 
dressing tables, bookcases and bookshelves, coat 
hangers, hat and coat stands.

כ' שבט תשע"ג - 65931/01/2013



Trade Mark No. 243540 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101806 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines tools for removing waste and trash; 
garbage disposals; presses for chemical processing; 
filtering machines; filter presses for chemical 
processing; machines for food and drink processing 
for industrial purposes; electromechanical food 
preparation machines; washing apparatus; washing 
machines; electric juicers for household purposes; 
electric vegetable presses for household purposes; 
electric mixers for household purposes; electric fruit 
presses for household purposes; electric grinders for 
household purposes; electric food blenders for 
household purposes; electric vacuum cleaners for 
household purposes; coffee grinders other than 
hand-operated; dishwashers; vacuum cleaners.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale services and retail services for water 
purifying apparatus and machines for household 
purposes, filters for water purifying apparatus and 
machines for household purposes, filters for drinking 
water, water ionizers for household purposes, water 
softening apparatus for household purposes, air 
cleaners, bidets, food waste disposals, electric coffee 
machines, coffee, vibromassage apparatus, electric 
massage apparatus for household use, electric fruit 
presses for household purposes, ice machines, 
electric clothes drying machines for household 
purposes, electric vacuum cleaners, humidifiers, 
dehumidifiers, hair driers, cosmetics; import-export 
agencies; commercial information agencies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/05/2011, No. 4020110028172 דרום קוריאה, 24/05/2011, מספר 4020110028172

Class: 7 סוג: 7

Republic of Korea, 27/09/2011, No. 4120110029964 דרום קוריאה, 27/09/2011, מספר 4120110029964

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 66031/01/2013



 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)

כ' שבט תשע"ג - 66131/01/2013



Trade Mark No. 243541 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101857 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Precision Fabrics Group, Inc.

Address: Suite 600,301 North Elm Street, Greensboro, 
NC 27401, U.S.A.

Identification No.: 72665

(North Carolina, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical gowns; medical wearing apparel, namely, 
scrub pants; medical wearing apparel, namely scrub 
tops; incontinence bed pads.

Class: 24 סוג: 24

Bedding, namely, bedspreads, bed blankets; pillow 
protectors.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, pajamas; nurse's apparel, namely, 
nurse pants, nurse tops, nurse skirts, and nurse 
dresses.

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

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

U.S.A., 17/06/2011, No. 85349425 ארה"ב, 17/06/2011, מספר 85349425

Class: 24 סוג: 24

bedding, namely, bed pads, bedspreads, bed 
blankets; pillow protectors

U.S.A., 17/06/2011, No. 85349428 ארה"ב, 17/06/2011, מספר 85349428

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, pajamas, nurse's apparel, namely, 
nurse pants, nurse tops, nurse skirts, and nurse 
dresses

U.S.A., 17/06/2011, No. 85349445 ארה"ב, 17/06/2011, מספר 85349445

Class: 10 סוג: 10

Medical gowns; Medical wearing apparel, namely, 
scrub pants; Medical wearing apparel, namely, scrub 
tops

כ' שבט תשע"ג - 66231/01/2013



Trade Mark No. 243542 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101881 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang New Dongsheng Industrial Co., Ltd.

Address: D-001# Mechanical-electrical,Industry Zone, 
Liudao, Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 74566

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Regulating accessories for water or gas apparatus 
and pipes; safety accessories for water or gas 
apparatus and pipes; water flushing installations; 
hydrants; pipes (parts of sanitary installations); 
heating installations; hot-water heating pipe parts; 
sanitary apparatus and installations; bath plumbing 
fixtures; water distribution installations.

Class: 19 סוג: 19

Gutter pipes, not of metal; water pipes not of metal; 
drain pipes, not of metal; ducts, not of metal, for 
ventilating and air-conditioning installations; plastic 
composite pipe; gutters, not of metal; water-pipe 
valves, not of metal or plastic; drain traps (valves), 
not of metal or plastic; building materials being rigid 
plastic pipes; cabanas not of metal.

Class: 21 סוג: 21

Soap dispensers; toilet utensils; towel rings and towel 
racks; toilet paper holders; porcelain enamel plastic 
utensils; porcelain enamel plastic utensils (including 
pots, bowls, plates, pots, cups); drinking vessels; 
cosmetic utensils; brushes; cleaning instruments 
(hand-operated).

כ' שבט תשע"ג - 66331/01/2013



Trade Mark No. 243543 מספר סימן

Application Date 08/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101931 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, components for mattress, 
namely, padding of rubber foam or latex; plastic or 
rubber foam for filling mattresses and pillows and for 
mattress pads; rubber or plastic foam in the form of 
boards and blocks.

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, spring mattresses, sofas, chairs, 
armchairs; sofa-beds, office sofas, padded chairs; 
bed bases, sprung bed bases.

Class: 24 סוג: 24

Canvas and ticking, mattress covers, accessories for 
beds, mattresses and pillows, namely, bed linen, 
bedspreads; eiderdowns, quilts, covers, sheets.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services, including via mail 
order, by means of telecommunications, and via the 
internet, relating to the following goods: orthopaedic 
articles, mattresses, spring mattresses, bed bases, 
pillows, cushions, stuffed cushions, sheets and tissue 
articles, covers, household linen, bed linen, design 
tissue and mattress ticking, ticks for mattresses, 
cushions and covers, mattress tissue.

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

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

Italy, 02/03/2011, No. MI2011C002189 MI2011C002189 איטליה, 02/03/2011, מספר

Class: 17 סוג: 17

Class: 20 סוג: 20

כ' שבט תשע"ג - 66431/01/2013



 Owners

Name: SAPSA BEDDING S.R.L. CON UNICO SOCIO

Address: Via Santa Radegonda, 11, MILANO, Italy

Identification No.: 73473

(Italy Limited liability company with sole partner)

Class: 24 סוג: 24

Class: 35 סוג: 35

כ' שבט תשע"ג - 66531/01/2013



Trade Mark No. 243544 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101938 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, colognes, toilet water, perfumes, 
fragrances for personal use, toilet water, essential 
oils; make-up products namely lipsticks, lip glosses, 
mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, pressed 
powders, loose powders, foundations; nail polish and 
nail polish remover; after-shave lotions and gels; 
shoe polish and creams.

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic and optical apparatus 
and instruments; optical goods such as spectacles, 
protective spectacles, spectacle glasses, contact 
lenses, sunglasses; sunglass products, namely head 
straps, sunglass retainers, eyeglass cases and 
sunglasses cases, spectacles presentation boxes, 
spectacles chains and spectacle cords, parts for all 
aforesaid goods; camera cases; cases and holders 
for portable computers and mobile phones; blank 
audio tapes, blank audio cassettes, blank video 
tapes, video cameras; blank video cassettes, blank 
compact discs, compact discs featuring music, blank 
laser discs, video disks and magnetic optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modelling, 
cosmetics and lifestyles; blank magnetic data 
carriers, blank recording discs; prerecorded compact 
discs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; computers; 
computer peripheral equipment; recorded computer 
programs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; mouse pads; 
magnetic coded cards featuring topics in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact 
discs (audio-video) featuring topics in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; optical 
compact discs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; compact disc 
players, downloadable electronic publications in the 
nature of books, magazines, newsletters, brochures 
and catalogs in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; pocket calculators; video 
game cartridges; headphones; loudspeakers.

כ' שבט תשע"ג - 66631/01/2013



Class: 14 סוג: 14

Jewellery namely, bracelets, necklaces, brooches 
(jewellery), rings, earrings, charms, tie tacks, hat 
ornaments, badges of precious metals, pins being 
jewellery, cuff links, key rings; jewellery and precious 
stones; horological and chronometric instruments 
namely, watches, wrist watches, straps for wrist 
watches and watch cases, clocks, chronographs, 
chronometers, alarm clocks; watches cases; 
jewellery cases, shoe and hat ornaments of precious 
metal.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; all 
purpose sports bags and athletic bags; overnight 
bags; book bags; tote bags; travelling bags; 
backpacks; handbags; luggage; suitcases; purses; 
briefcases; travel bags; duffel bags and cloth 
shopping bags; beach bags, wheeled shopping bags, 
school bags; garment bags for travel; straps for 
luggage; overnight cases; clutch bags; travel kit bags 
sold empty; suitcases with wheels attached; billfolds; 
wallets, pocket wallets, change purses, coin purses, 
key cases, credit card cases of leather; leather credit 
card wallets; card cases, cosmetic cases sold empty, 
leather cases for cosmetic articles; leather cases for 
manicure sets; vanity cases sold empty; jewelry rolls 
for travel, umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery, collars for animals; 
harness for animals.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes, namely, household linen, bed linen, bath 
linen, bed sheets, pillow shams, pillow cases, 
blankets, comforters, quilts, bedspreads, bed covers, 
coasters, duvet covers, duvets, dust ruffles, mattress 
covers, towels, bath towels, beach towels, travelling 
rugs, face cloths, shower curtains, table linen, table 
covers, table cloths, fabric table runners, table 
napkins of textile, place mats of textile material, 
curtains, draperies, unfitted fabric furniture covers, 
fabric flags, handkerchiefs; cloth labels; floor towels; 
curtain holders of textile material; net curtains; 
upholstery fabrics, wall hangings of textile.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children and infants 
namely, shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit 
tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, 
blouses, jerseys, turtlenecks, shorts, sweatpants, 
warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, 
skirts, dresses, wedding dresses, suits, overalls, 
jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, parkas, 
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, 
rainwear, wind resistant jackets, clothing for dancing 
namely leotards and ballet suits, sleepwear, 
pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, 
underwear, lingerie, boxer shorts, belts made of 
leather, ties; headgear namely, hats, wool hats, caps, 
visors, headbands, ear muffs; scarves, shawls, 
wristbands, cloth bibs; footwear, gym shoes, 
sneakers, socks, stockings, hosiery, shoes, boots, 
beach shoes, sandals, slippers, gloves, suspenders; 
layette; sashes for wear.

כ' שבט תשע"ג - 66731/01/2013



 Owners

Name: Karl Lagerfeld B.V.

Address: Looiersgracht 43, NL-1016 VR Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 74567

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/06/2011, No. 1226533 בנלוקס, 01/06/2011, מספר 1226533

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

כ' שבט תשע"ג - 66831/01/2013



Trade Mark No. 243546 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101948 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.

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., 07/02/2011, No. 85236034 ארה"ב, 07/02/2011, מספר 85236034

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 66931/01/2013



 Owners

Name: Startal, Inc.

Address: Unit-A2509,,11740 Wilshire Blvd., Los Angeles 
CA 90025, U.S.A.

Identification No.: 73802

(Delaware, United States CORPORATION)

כ' שבט תשע"ג - 67031/01/2013



Trade Mark No. 243547 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101953 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C.M.W. Canadian Mineral Water Development 
S.A.

Address: Airport Center,30, rue Heienhaff, L-1736 
Senningerberg, Luxembourg

Identification No.: 74569

(Luxembourg S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beverages, namely drinking water, water with aroma, 
mineral and carbonated waters; other non- alcoholic 
beverages, namely lemonade, refreshing beverages, 
soft drinks, soft drinks for energy supply, sports soft 
drinks, isotonic beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups, essences and effervescent powders 
for making beverages, namely flavoured waters, 
mineral and aerated waters, lemonades, refreshing 
beverages, soft drinks, soft drinks for energy supply, 
sports soft drinks, isotonic beverages, fruit drinks and 
fruit juices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/07/2011, No. 
010171064

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/07/2011, מספר 
010171064

Class: 32 סוג: 32

כ' שבט תשע"ג - 67131/01/2013



Trade Mark No. 243548 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

Identification No.: 74458

(New York, United States of America Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; powders, creams 
and lotions, all for the face, hands and body; nail 
polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower 
and bath preparations; preparations for the hair; 
preparations for cleaning the teeth; shaving and 
aftershave preparations; perfumes, colognes, toilet 
waters, eau de Cologne; deodorants and anti-
perspirants for personal use; essential oils.

כ' שבט תשע"ג - 67231/01/2013



Trade Mark No. 243549 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101993 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb 
kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH

Address: Lindenstr. 15, 75365 Calw, Germany

Identification No.: 74570

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and personal care preparations; non-
medicated skin care preparations; soaps; hair care 
preparations; perfumery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/05/2011, No. 30 2011 029 038.5/03 גרמניה, 25/05/2011, מספר 038.5/03 029 2011 30

Class: 3 סוג: 3

כ' שבט תשע"ג - 67331/01/2013



Trade Mark No. 243551 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102011 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the ORIGINAL QUALITY. 
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

Aperitifs; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; 
digesters [liqueurs and spirits]; cocktails; liqueurs; 
alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits [beverages]; 
distilled beverages; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic 
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)

Russian Federation, 25/08/2011, No. 2011727735 רוסיה, 25/08/2011, מספר 2011727735

Class: 33 סוג: 33

כ' שבט תשע"ג - 67431/01/2013



Trade Mark No. 243552 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102013 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the No exclusive right is claimed to 
the use of the word "BATTERIES" and to the 
symbols of the positive and negative poles apart from 
in the context of this trademark. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: MIDAC S.P.A

Address: Via A. Volta, 2, I-37038 Soave (VR), Italy

Identification No.: 74571

(Italy Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries; Storage batteries.

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

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

European Community Trade Mark, 28/07/2011, No. 
010050615

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/07/2011, מספר 
010050615

Class: 9 סוג: 9

Batteries; Storage batteries

כ' שבט תשע"ג - 67531/01/2013



Trade Mark No. 243553 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APEIRON BIOLOGICS AG

Address: Campus-Vienna-Biocenter 5, A-1030 Wien, 
Austria

Identification No.: 74572

(Austria joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical, biochemical and biotechnological products 
used in industry and science, for researching, 
preventing, combating and treating cardiovascular 
disorders.

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic agents for cardiovascular purposes.

Class: 10 סוג: 10

Diagnostic apparatus for cardiovascular purposes; 
Parts for the aforesaid goods.

Class: 42 סוג: 42

Analysis services in fields of research, development 
and diagnostics with regard to cardiovascular 
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)

European Community Trade Mark, 24/05/2011, No. 
009989971

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/05/2011, מספר 
009989971

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ' שבט תשע"ג - 67631/01/2013



Trade Mark No. 243554 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102019 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 600 N. U.S. Highway 45, Libertyville IL 60048, 
U.S.A.

Identification No.: 74226

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for mobile phones, mobile computers and 
mobile devices for image enhancements; mobile 
phones; smartphones and accessories therefor, 
namely, battery chargers and power adaptors.

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

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

U.S.A., 06/10/2011, No. 85440597 ארה"ב, 06/10/2011, מספר 85440597

Class: 9 סוג: 9

כ' שבט תשע"ג - 67731/01/2013



Trade Mark No. 243705 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102779 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hainan Fruit Vegetable Food Allocation Co., 
Ltd.

Address: No.21 Haiyu West Line,,Xiuying Area,,Haikou, 
Hainan, People's Republic of China

Identification No.: 74646

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Foods prepared from fish; fish fillets; sea-cucumbers, 
not live; shellfish, not live; shrimps, not live; fish, not 
live.

כ' שבט תשע"ג - 67831/01/2013



Trade Mark No. 243712 מספר סימן

Application Date 27/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102868 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical coatings, namely, acid or alkali-resistant 
nonconducting coatings used to protect desired 
portions of a circuit pattern from the action of the 
etchant in the manufacture of semiconductor devices; 
ceramic precursor chemicals; organic chemicals, 
inorganic chemicals and photoresists for use in the 
manufacture of products and components for the 
electronic and semiconductor industry; pre-treating 
solutions for preparing base material prior to the 
application of photo resists; developers for photo 
resists, thinners and additives for photo resists, and 
touch-up solutions for use in combination with photo 
resists; chemicals in liquid form used as an anti-
reflective coatings for photo resists for use in the 
electronics industry; chemical solvents and etchants 
for the removal of photo resists and organic coatings, 
for use in the electronics industry; deletion fluids; 
liquid crystal compositions for use in the manufacture 
of liquid crystal display devices and instruments; 
mineral chemical products based on silicate, namely 
silica sols and silica suspensions; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics.

Class: 2 סוג: 2

Anti-corrosive preparations, rust protection products, 
protective preparations for metals, varnishes, 
lacquers, coloured mastics; wood preservative; 
unprocessed natural resins.

Class: 3 סוג: 3

Cleaning and polishing materials; resist removers for 
removing photo resists and organic coatings; 
polishing wax, polishing creams.

כ' שבט תשע"ג - 67931/01/2013



 Owners

Name: AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à.r.l.

Address: 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 
Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 74655

(Luxembourg S.à.r.l)

Class: 9 סוג: 9

Optical films as components of optical equipment, of 
electronic equipment, of vending machines and of 
cash dispensers; electro-optic apparatus and 
instruments, namely liquid crystal displays; 
photographic equipment and apparatus; equipment, 
apparatus and devices for preparing printing plates 
and matrices by photographic means; equipment, 
apparatus and devices for the application and 
processing of photo resists; photo engraving 
apparatus and equipment; beam splitters.

Class: 11 סוג: 11

Components of illumination equipment and 
illumination devices, namely reflectors, windows and 
lenses, where each component includes an optical 
film.

Class: 17 סוג: 17

Insulating materials, namely, electrical insulating 
materials, insulating and protective interlayer 
dielectric materials and coatings for use in integrated 
circuits, semiconductor devices, computer disk drives 
and other computer hardware, and insulating film for 
use in the manufacture of semiconductors.

Class: 37 סוג: 37

Repair of automobiles; car washing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/03/2011, No. 2574249 ממלכה מאוחדת, 04/03/2011, מספר 2574249

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 17 סוג: 17

Class: 37 סוג: 37

כ' שבט תשע"ג - 68031/01/2013



Trade Mark No. 243715 מספר סימן

Application Date 30/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102886 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for human use.

כ' שבט תשע"ג - 68131/01/2013



Gripad

Trade Mark No. 243754 מספר סימן

Application Date 15/01/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1114204 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3198819 ארה"ב מספר: 3198819

Dated 16/01/2007 (Section 16) מיום 16/01/2007 (סעיף 16) 

 Owners

Name: GRIPAD USA LLC

Address: 999 Willoughby Avenue, Brooklyn, NEW YORK, 
11221, U.S.A.

Identification No.: 802411

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Work-out glove for gripping and for protecting the 
palm area; all included in class 28

כפפת אימונים לאחיזה ולהגנה על כף היד ; הנכללים כולם 
בסוג 28                                                       

כ' שבט תשע"ג - 68231/01/2013



Trade Mark No. 244750 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1107064 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools, namely, milling machines and drilling 
machines; motors and engines [except for land 
vehicles]; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, apparatus and instruments, namely, 
navigation and positioning transceivers, mobile data 
receivers, satellite receivers, radio receivers, 
antennas, circuit boards, data processors, visual 
displays in the nature of LCD displays, digital light 
processor displays and CRT displays, sensors in the 
nature of movement sensors, motion sensors and 
proximity sensors, atmospheric conditions sensors, 
network interface devices; imaging sensors for use in 
applications for land management, topocadaste, 
infrastructure management, engineering works, 
corridor mapping, border control, disaster risk 
assessment, rapid response mapping, forestry, 
agriculture and environmental mapping; interactive 
graphic design and drafting computer systems, 
namely, mini-computer, display, input terminal, disk 
storage unit and plotter for use with architecture, 
engineering and construction drawings, graphic 
exploration and exploration data base drawings, well-
log editing drawings for the petroleum industry, 
mechanical design projects, map projects, land-use 
mapping and map overlays for facilities such as 
electric utilities, sewers and power easements; 
computing devices containing embedded software to 
process sensor data and transmit sensor data in the 
fields of monitoring, security, defense, aviation, 
electric utility applications, oil and gas applications, 
water utility applications, communications, 
information processing, and information technology; 
wireless radio receivers and parts thereof, namely, 
circuit boards, resistors, capacitors, inductors, 
transistors, diodes, and plug-in modules or chips 
mounted to the circuit boards; wireless controller to 
monitor and control the functioning of other electronic 
devices, carriers and accessories therefor, namely, 
screws and height hooks; digital camera hardware 
and software used by the photogrammetry industry; 
aerial digital photogrammetric cameras, 

כ' שבט תשע"ג - 68331/01/2013



photogrammetric cameras; stereo analyzing devices, 
namely, image stations and stereo softcopy kits, 
scanners, and software for photogrammetry; 
analytical plotters for the universal evaluation of 
photogrammetric photographs and photogrammetric 
data; digitizer for digitizing photographic film; anti-
jamming devices for satellite navigation and 
positioning systems; vision inspection system 
comprised primarily of optical inspection apparatus 
for industrial use for dimensional inspection of 
manufactured components; sensing and signaling 
devices for measurement and quality control of 
materials processing by laser; digital and optical 
levels for measuring heights, height differences and 
distances and accessories therefor, namely, tripods 
for surveying and level rods for surveying; level 
measuring machines for surveying; flow regulators 
for agricultural use; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, namely, charging 
stations for batteries, charging adapters for batteries, 
car adapter cables, batteries, battery chargers, 
adapters for electricity, power adapters, power 
cables, modems, docketing stations; apparatus for 
the recording, transmission and reproduction of 
sound and images; calculating machines, data 
processing equipment and computers; computer 
software for data aggregation, processing and 
transmitting of sensor data for use in the fields of 
home and industrial security, safety and surveillance; 
computer software for database management and 
records management for law enforcement; computer 
software for use in providing a textual and graphical 
interface to access and manipulate data from multiple 
disparate sources; computer software for reading, 
storing, and manipulating digital imagery; computer 
software used in conjunction with digitizers; computer 
software used for computer-aided design in the fields 
of drafting and education; computer software for 
providing a 3D visualization interface to access data; 
computer software for data aggregation, compilation, 
and display that incorporates, accesses, processes, 
filters, aligns and transmits sensor or sensor network 
data, in the fields of monitoring, intelligence, security, 
defense, aviation, energy, environmental, 
communications, software development, application 
development, engineering, information processing, 
and information technology; computer software for 
the management and visual representation of 
complex information; computer graphics software for 
the creation of deliverables in the fields of 
engineering, construction and plant operation; 
computer graphics software used for structural 
modeling and drawing production used in the 
architectural, engineering and construction 
disciplines; computer graphics software used in the 
mapping and civil engineering fields; computer 
graphics software for publishing and producing 
geographic and non-geographic maps; computer 
graphics software for providing information 
concerning current location of persons and assets; 
computer graphics software used for production of 
color-separated files used for printing maps and other 
cartographic data; computer graphics software used 
in the mapping and geographic information systems 
markets; computer software for performing batch 
processing; computer software for integration and 
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information management, design, engineering, 
construction, production, operation, maintenance and 
lifecycle management of manufacturing, power and 
process plants, ships, offshore platforms and other 
marine structures; computer software for 
management of ship-related data; computer software 
used in the process, power and offshore industries to 
create and maintain plant designs and associated 
information; computer software for the analytical 
design and evaluation of engineered systems in plant 
design; computer software for engineers for use in 
pipe stress analysis and design; flight simulator 
software; computer software for the management of 
infrastructure, facilities, assets, land information, 
outages and mobile workforces; computer software 
for incident and response management, jail and 
records management; computer software for video 
enhancement and analysis; computer software for 
alarm display and common operational picture 
display; computer software for extracting, analyzing 
and reporting business intelligence data; computer 
software used to catalog, monitor and analyze data, 
and evaluate regulatory compliance, in the fields of 
environmental management, in the fields of 
communications, control systems, and data 
processing in the defense industry that may be 
downloaded from a global computer network; 
computer software for the management of images 
and geospatial data; computer software for 
geospatial mapping, earth imaging and developing 
and deploying spatial data infrastructure; computer 
software for geospatial intelligence exploitation and 
product generation; computer software for moving 
spatial and text data from one mapping or geographic 
information system to another for use in the field of 
mapping and geographic information; computer 
software used for the generation of map data at 
multiple scales from a common, high resolution 
database; mapping and information systems software 
for fusion, analysis and exploitation of geospatially 
organized cartographic, image and intelligence data 
to include information contained within database; 
computer software for use with geographic data 
models to store geospatial information, namely, 
associated geometry, spatial and topological 
relationships and attribute values, to permit GIS 
analysis, digital and cartographic product production; 
computer software for controlling and operating 
global navigation satellite systems (GNSS) reference 
stations and networks; computer software for post 
processing of global navigation satellite systems 
(GNSS) and inertial navigations systems (INS) 
observations; computer software for post processing 
geographic imaging and photogrammetry processing 
of data; digital mapping software for use in the field of 
geographic information systems and location-based 
services; computer software for orientation and 
triangulation; computer software for navigating and 
determining position, velocity, alignment and altitude 
for use in post-mission determination of navigation 
parameters and sensor orientation from data in land, 
air and sea applications; software for processing 
global positioning and navigation data for surveying, 
mapping, trajectory reconstruction and other control 
point and base station positioning applications; 
computer software for use with coordinate measuring 
machines and systems; computer software programs 
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for computer control of tube bending and inspecting 
and non-contact measuring machines; computer 
graphical user interface software; three-dimensional 
metrology software; computer software providing a 
deformation monitoring system and deformation 
analysis; measuring instruments and apparatus, 
namely, electronic coordinate measuring instruments 
comprised of gauges and systems and parts therefor; 
measuring instruments and apparatus, namely, 
electronic display gauges, instrument dial indicators, 
coordinate measuring machines and contact and 
non-contact probes therefor used in the field of 
manufacturing, research and instruction, portable 
coordinate measuring machines and contact and 
non-contact probes therefor, gyroscopes; precision 
measuring apparatus, namely, metrology 
instruments, and gauges or gauging apparatus; 
length measuring instruments, in particular slide 
callipers; precision measuring apparatus, namely, 
spatial measurement equipment, comprised of a 
coordinate measuring arm positioning systems for 
industrial use, white light measuring systems for 
three dimensional measurement used for three 
dimensional metrology, quality inspection and 
digitizing; precision measuring apparatus, namely, 
micrometers and digital readout callipers for 
measuring dimensions; distance measuring 
apparatus; directional compasses; levelling rods; 
surveying, testing or measuring apparatus and 
instruments, namely, transits for surveying, laser 
scanners, laser measuring systems, laser distance 
meters and parts and accessories therefor; 
theodolites; surveyors' levels; levelling instruments, 
namely optical levels, electronic and digital levels; 
lasers, not for medical purposes; downloadable 
computer software used for computer-aided design in 
the fields of drafting and education, downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
street view and 3D navigation, downloadable 
software in the nature of a mobile application for multi 
content maps, downloadable software in the nature 
of a mobile application for 3D map view, 
downloadable software in the field of measuring, 
downloadable software in the field of metrology, 
downloadable software for image processing; 
scanning software and image processing software; 
computer workstations comprising computers, display 
monitors, disk storage units, keyboards, mouse, 
wireless adapters; computer firmware for database 
management, data processing, digital signal 
processing and graphic display processing, having 
use in surveying, tracking, navigating, positioning, 
monitoring, detecting, accident avoiding, locating, 
mapping, measuring, communicating and other 
telemetry-enabled measuring and locating; satellite 
navigational apparatus, namely a global positioning 
system; satellites for scientific purposes; software for 
use with satellite navigation systems or global 
positioning systems (GPS); software for use with 
satellite navigation systems or global positioning 
systems, comprised of real time cinematic positioning 
feature in global positioning and navigation systems 
and devices provided by software, hardware or 
firmware, and a heading feature in global positioning 
and navigation systems and devices provided by 
software, hardware or firmware; optical lenses; 
optical goods, namely, optical probes comprised of 
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cameras and coordinate measuring machines, eye 
pieces for measuring instruments; eye pieces with 
laser pointers, ancillary lenses, solar filters, and 
levels for surveying; scientific and technical 
apparatus, namely optical mirrors; prisms for optics 
purposes; optical glasses; lenses for cameras; 
microscopes; visual display units; blank magnetic 
data carriers; blank magnetic and optical data 
carriers; blank tapes for data storage devices; data 
storage apparatus, namely, computer memory 
hardware and electronic memory card readers; none 
of the aforesaid goods being for use in relation to the 
provision of financial services.
Class: 10 סוג: 10

Lasers for medical purpose, namely for medical 
analysis; apparatus for use in medical analysis; 
radiological apparatus for medical purpose; none of 
the aforesaid goods relating to dental treatment, 
dental surgery or prosthodontics.

.

Class: 35 סוג: 35

Advertising in online media; advertising in print 
media.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of measuring, 
signalling, monitoring and testing apparatus and 
instruments, namely, coordinate measuring machines 
and systems, metrology instruments, probe systems 
for coordinate measurement machines and systems, 
gyroscopes, optical measuring machines and 
systems, inertial measurement units, white light 
measuring systems, theodolites, tachymeters, 
transits for surveying, surveyors’ levels, digital and 
optical levels, laser scanners, laser measuring 
apparatus and systems, navigation equipment, 
location and positioning equipment; providing 
information relating to the maintenance of measuring 
and test equipment; repair and maintenance of laser 
measuring apparatus; installation of computer 
hardware; upgrading of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware and peripherals.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely transmission of 
voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet, satellite 
transmission of messages and data for navigation by 
air; transmission of data; digital transmission of data; 
transmission of information by computer.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services in the field of in 
the field of intelligence, home and industrial security, 
building & construction, safety and surveillance; 
hazardous materials security, law enforcement, 
emergency management, defense, communications, 
sensor data processing, information processing, 
information technology and specialized technology 
applications, and military applications, aeorspace, 
asset & facilities management, automotive, cadastral 
measuring and management, disaster & emergency 
management, engineering, environmental research, 
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forensics & public safety, mining & exploration, 
monitoring and deformation measuring, modelling 
and analysis of natural phenomenons and man-made 
structures, sport measurement, geological 
monitoring, research and forensics; industrial 
analysis and research services, namely computer 
system and software analysis, computer network 
analysis, research services in the field of intelligence, 
research services in the field of home and industrial 
security, safety and surveillance; research services in 
the field of hazardous materials security, research 
services in the field of law enforcement, research 
services in the field of emergency management, 
research services in the field of defense, research 
services in the field of aviation, research services in 
the naval field, research services in the field of 
communications, research services in the field of 
sensor data processing, research services in the field 
of information processing, research services in the 
field of information technology and specialized 
technology applications, and military applications; 
research services in the field of computing and 
software products that incorporate sensors, process 
sensor data, and/or transmit sensor data in the fields 
of home and industrial security, safety and 
surveillance; research services in the field of 
computing and software products that incorporate 
sensors or sensor networks, process sensor or 
sensor network data, filter sensor or sensor network 
data, align sensor or sensor network data and/or 
transmit sensor or sensor network data in the fields 
of intelligence and security, software development, 
application development, information processing and 
information technology; research services in the 
fields of environmental management, energy, 
defense and homeland security, scientific research 
and development of services for others in the fields of 
environmental management, energy, defense, and 
homeland security, research services in the field of 
greenhouse gas emissions management, research 
services in the field of carbon sequestration, geologic 
sequestration and sequestration regulatory, 
permitting and accounting frameworks; research 
services in the field of unmanned and robotic 
vehicles; design and development of computer 
hardware and software in the field of intelligence, 
home and industrial security, building & construction, 
safety and surveillance; hazardous materials security, 
law enforcement, emergency management, defense, 
communications, sensor data processing, information 
processing, information technology and specialized 
technology applications, and military applications, 
aeorspace, asset & facilities management, 
automotive, cadastral measuring and management, 
disaster & emergency management, engineering, 
environmental research, forensics & public safety, 
mining & exploration, monitoring and deformation 
measuring, modelling and analysis of natural 
phenomenons and man-made structures, sport 
measurement, geological monitoring, research and 
forensics; calibration (measuring); technical 
measuring services; technical measuring and testing 
services; consultancy relating to technical and 
scientific measuring; technical measuring and testing 
laboratory services; research and development 
services relating to measuring and regulating 
technology; surveying; geological surveys; land 
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 Owners

Name: Hexagon AB

Address: Lilla Bantorget 15,,P.O. Box 3692, SE-103 59 
Stockholm, Sweden

Identification No.: 74987

(Suède Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

surveying; consultancy relating to geological surveys; 
installation of computer software; repair of computer 
software; computer software consultancy; rental of 
computer software; upgrading and maintenance of 
computer software; development and testing of 
computing methods, algorithms and software for 
processing telecommunication and navigation 
signals; design of computer software, computer 
firmware, computer hardware and computer systems; 
consultancy services relating to the design, 
development and use of computer hardware and 
software; scientific, technological, research and 
design services related to satellite signals for 
telecommunication and navigation; none of the 
aforesaid services relating to information systems 
and databases planning; services of storage, 
construction and design of websites.
.Class: 45 סוג: 45

Legal services; licensing of computer software (legal 
services); licensing services; licensing of intellectual 
property and copyright.

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

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

Switzerland, 23/05/2011, No. 620206 שוויץ, 23/05/2011, מספר 620206

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 245258 מספר סימן

Application Date 10/01/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1108963 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: 1 סוג: 1

Chemical preparations for industrial or scientific 
purposes; filtering materials [mineral substances]; 
filtering materials [unprocessed plastics]; filtering 
materials [vegetable substances]; filtering materials 
[chemical preparations]; filtering preparations for the 
beverages industry; carbon for filters.

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

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

Republic of Korea, 29/07/2011, No. 4020110041337 דרום קוריאה, 29/07/2011, מספר 4020110041337

Class: 1 סוג: 1

כ' שבט תשע"ג - 69031/01/2013



Trade Mark No. 247767 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This Trade mark is made of  6 parallel stripes 
protruded on profiles.

סימן זה מורכב מ- 6 פסים מקבילים מובלטים על גבי פרופילים.

Ownersבעלים

Name: Alubin Research and Development Ltd. שם: אלובין מחקר ופיתוח בע"מ

Address: P.O.B. 1188, Kyriat Bialik, 27511, Israel כתובת : ת.ד. 1188, קרית ביאליק, 27511, ישראל

Identification No.: 512617838מספר זיהוי: 512617838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Birman - advocates

Address: 2 Paly-Yam Av, Halonot Hacity, Oren Bldg., 
Haifa, 33095, Israel

שם: אמיר בירמן - עורכי דין

כתובת : שד' פל-ים 2, חלונות הסיטי, בנין אורן., חיפה, 33095, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium profiles for use in manufacture and 
building; all included in class 6.

פרופילים מאלומיניום לשימוש בייצור ובבניה. כולם נכללים בסוג 
                                       .6

כ' שבט תשע"ג - 69131/01/2013



NOVIA 

Trade Mark No. 249115 מספר סימן

Application Date 02/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NEVIOT-NATURE OF GALILEE LTD. שם: נביעות-טבע הגליל בע"מ

Address: Hagilboa St., corner of Hayarden St., Airport 
City, Lod, 71000, Israel

כתובת : רח' הגלבוע פינת רח' הירדן, קרית שדה התעופה, לוד, 
71000, ישראל

Identification No.: 520037326מספר זיהוי: 520037326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water instruments, apparatus and devices; all 
included in class 11.

מכשירים, התקנים ומתקנים למים; הנכללים כולם בסוג 11.      
                            

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, sparkling water and non-alcoholic 
drinks; all included in class 32.

מים מינרליים, מים מוגזים ומשקאות לא כוהליים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                  

Class: 39 סוג: 39

Distribution and provision of water; all included in 
class 39.

הפצה והספקה של מים; הנכללים כולם בסוג 39.                    
                        

כ' שבט תשע"ג - 69231/01/2013



Trade Mark No. 250993 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAROLINA LEMKE LTD. שם: קרולינה למקה בע"מ

Address: 22 Ha'melacha street, Rosh Ha'ain, 48091, 
Israel

כתובת : המלאכה 22, ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 514531185מספר זיהוי: 514531185

קרולינה למקה בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, eyeglasses, spectacle 
cases, spectacle chains, spectacle frames, spectacle 
lenses, contact lenses, containers for contact lenses, 
optical instruments and apparatus (not for medical 
use).

משקפיים, משקפי שמש, משקפי ראיה, נרתיקים למשקפיים, 
שרשראות למשקפיים, מסגרות למשקפיים, עדשות למשקפיים, 
עדשות מגע, מכלים לעדשות מגע, מכשירים וכלים אופטיים 

(שאינם לשימוש רפואי).                                                     
                      

Class: 35 סוג: 35

Management and operation of stands, shops and a 
chain of stands and shops; retail and wholesale 
marketing; supply and management of chain of 
stands and shops selling sunglasses, eyeglasses, 
optics, accessories for spectacles, contact lenses, 
accessories for all these, cases and fashion 
accessories; supply and management of an online 
store selling sunglasses, eyeglasses, optics, 
accessories for spectacles, contact lenses, 
accessories for all these, cases and fashion 
accessories; organization, management and 
operation of a customer loyalty program; advertising 
and marketing, among others, through the Internet.

ניהול והפעלה של דוכנים, חנויות ורשת דוכנים וחנויות; שיווק 
קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת דוכנים וחנויות 
לממכר משקפי שמש, משקפי ראיה, אופטיקה, אביזרים 
למשקפיים, עדשות מגע, אביזרים עבור כל אלו, נרתיקים 

ואביזרי אופנה; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר משקפי 
שמש, משקפי ראיה, אופטיקה, אביזרים למשקפיים, עדשות 
מגע, אביזרים עבור כל אלו, נרתיקים ואביזרי אופנה; ארגון, 
ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושווק, בין היתר 

באמצעות רשת האינטרנט.                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ' שבט תשע"ג - 69331/01/2013



Trade Mark No. 251001 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ministry of Industry Trade and Labor - Legal 
Department to Yael Melik, Adv.

שם: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - הלשכה המשפטית 
לידי עו"ד יעל  מליק

Address: Bank of Israel st 5., Jerusalem, 91036, Israel כתובת : רח' בנק ישראל 5, בניין גיורי, ירושלים, 91036, ישראל

Identification No.: 12122115מספר זיהוי: 12122115

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Development and promotion of small and medium 
business, by providing assistance, guidance and 
operation of various government and public 
programs.

פיתוח וקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, 
לרבות מתן סיוע, הכוונה והפעלת תכניות ציבוריות וממשלתיות 

שונות.                                                                   

כ' שבט תשע"ג - 69431/01/2013



Trade Mark No. 251617 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications and information provided 
online from databases or the internet; downloadable 
electronic publications; sound and video recordings; 
films and video films; magnetic media for carrying 
information; computer software concerned with 
education, training and entertainment; electric 
computer games adapted for use with video 
apparatus or television receivers; electronic books 
and publications; interactive educational games 
adapted for use with video apparatus snf television 
receivers; interactive entertainment and education 
software for use with computers; pre recorded media 
including video tapes and cassettes, compact discs 
(CD), audio cassette tapes, digital versatile discs 
(DVDs); video game cartridges and computer discs; 
prerecorded compact interactive discs; all included in 
class 9.

פרסומים אלקטרוניים ומידע המסופקים באופן מקוון מבסיסי 
נתונים או האינטרנט; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; 
הקלטות קול ווידאו; סרטים וסרטי וידאו; מדיה מגנטית לנשיאת 
מידע; תוכנות מחשב בתחום חינוך ,הוראה ובידור; משחקי 
מחשב אלקטרוניים המותאמים לשימוש במכשירי וידאו או 
מקלטי טלוויזיה; ספרים ופרסומים אלקטרוניים; משחקים 

חינוכיים אינטראקטיביים המותאמים לשימוש עם מכשירי וידאו 
או מקלטי טלוויזיה; תוכנת בידור ולימוד אינטראקטיבית 

לשימוש עם מחשבים; מדיה מוקלטת לרבות קלטות, קלטות 
 ;( DVD ) קלטות שמע, די.וי.די ,( CD ) וידאו, תקליטורים
משחקי וידאו המוקלטים על גבי מחסניות ותקליטורי מחשב; 

תקליטורים אינטראקטיביים מוקלטים; הנכללים כולם בסוג 9 .   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ' שבט תשע"ג - 69531/01/2013



Ownersבעלים

Name: DOT COM LTD 13 שם: 13 דוט קום בע"מ

Address: 97 Jaffa Street, Clal Bldg., P.O.B. 28295, 
Jerusalem, 94340, Israel

כתובת : יפו 97, בנין כלל, ת.ד. 28295, ירושלים, 94340, ישראל

Identification No.: 513795658מספר זיהוי: 513795658

ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars, lectures, workshops, courses, tutoring and 
mentoring services; training services in the field of 
education, training and entertainment; entertainment 
in the nature of musical events, performances, 
linguistic games, educational films; organizing 
community sporting and cultural events; organizing 
sporting events, namely, competitions and 
tournaments in the field of ball and racing games; 
multimedia entertainment services in the nature of 
recording, production and post-production services in 
the field of music, video and films; publication of 
almanacs, atlases, notebooks, magazines, paper 
flags, index cards, greeting cards; periodicals, art 
prints, postcards, note cards, posters, books, leaflets, 
pamphlets newsletters, reviews, calendars, catalogs, 
and stickers; publications of electronic publications; 
news agencies, namely, gathering and dissemination 
of news; consultations and information services 
relating to education or entertainment provided online 
from a computer database or the internet; on line 
publications of almanacs, atlases, notebooks, 
magazines, paper flags, index cards, greeting cards, 
periodicals, art prints, postcards, note cards, posters, 
books, leaflets, pamphlets, newsletters, reviews, 
calendars, catalogs and sticks; providing courses in 
the field of language studies and school 
management; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו הענקת שיעורים, סמינרים, הרצאות, 
סדנאות, קורסים, שירותי הוראה והדרכה; שירותי אימון 

בתחומים של חינוך, הוראה ובידור; בידור מסוג של אירועים 
מוזיקאליים, הופעות, משחקי בלשנות, סרטים חינוכיים; ארגון 
אירועי ספורט ותרבות קהילתיים; ארגון אירועי ספורט, דהיינו 
,תחרויות וטורנירים בתחום של משחקי כדור ומרוץ; שירותי 
בידור מולטימדיה מסוג של שירותי הקלטה, הפקה ולאחר 

הפקה בתחומי של מוזיקה, וידאו וסרטים; פרסום לוחות שנה, 
אטלסים, יומנים, מגזינים, דגלי נייר, כרטיסי תזכיר, כרטיסי 
ברכה, כתבי עת, תצלומי אמנות, גלויות, כרטיסי רישום, 

פוסטרים, ספרים, עלונים, חוברות, עיתונים, מאמרים, יומני 
שנה, קטלוגים ומדבקות; פרסום של פרסומים אלקטרוניים; 

סוכנויות חדשות, דהיינו ,איסוף והפצה של חדשות; שירותי יעוץ 
ומידע המתייחסים לחינןך ובידור המוענקים באופן מקוון ממאגר 
ממוחשב או האינטרנט; פרסום מקוון של לוחות שנה, אטלסים, 
יומנים, מגזינים, דגלי נייר, כרטיסי תזכיר גלויות, כתבי עת, 

תצלומי אומנות, גלויות, כרטיסי רישום, פוסטרים, ספרים, כתבי 
עת, חוברות, עיתונים, מאמרים, יומני שנה, קטלוגים ומדבקות; 

הענקת שיעורים בתחום של לימוד שפה וניהול בית ספר; 
הנכללים כולם בסוג 41 .                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ' שבט תשע"ג - 69631/01/2013



Trade Mark No. 251619 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mike Sabag שם: מייק סבג

Address: Shmotkin 53, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' שמוטקין 53, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 025731936מספר זיהוי: 025731936

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair styling gel containing protein (milk). ג'ל לעיצוב השיער המכיל פרוטאין (חלב).             

כ' שבט תשע"ג - 69731/01/2013



AMERICAN FRIENDS OF THE START-UP NATION

Trade Mark No. 251846 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Start-Up Nation LLC

Address: 40 West 57th St., 4th Floor, New York, NY 
11019, U.S.A.

Identification No.: 76011

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising services. שירותי פרסום.                 

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services rendered in 
connection with the operation of non-profit 
institutions.

שירותי גיוס תרומות הניתנים בקשר עם ניהול מוסדות ללא 
כוונת רווח.                                                                     

        

Class: 41 סוג: 41

Educational and cultural services; conducting 
conferences and seminars; publication of printed 
materials; conducting exhibitions; conducting 
demonstrations, courses of instruction and seminars; 
and distributing informational materials.

שירותי חינוך ותרבות; ניהול כנסים וסמינרים; הוצאה לאור של 
חומרים מודפסים; ניהול תערוכות; ניהול הדגמות, קורסי לימוד 
וסמינרים והפצת חומרים אינפורמציוניים.                               
                                                                                    

                                                      

כ' שבט תשע"ג - 69831/01/2013



Trade Mark No. 251867 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yofi li Import and Marketing Ltd. שם: יופי לי יבוא ושיווק בע"מ

Address: Kfar Giladi 4 St., Tel-Aviv, Israel כתובת : כפר גלעדי 4, תל אביב, ישראל

Identification No.: 513301200מספר זיהוי: 513301200

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Keren Lantziano, Adv.

Address: Hamashbir 1 St., Holon, Israel

שם: קרן לנציאנו, עו"ד

כתובת : המשביר 1, חולון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, hair lotions; included in class 3.     .3 תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; הנכללים בסוג

כ' שבט תשע"ג - 69931/01/2013



SYNC.ME

Trade Mark No. 252040 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SYNC.ME LTD. שם: סינק.מי בע"מ

Address: 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 64739, Israel כתובת : הארבעה 21 (אצל בסט אד) בניין הפלטיניום, תל אביב, 
64739, ישראל

Identification No.: 514192285מספר זיהוי: 514192285

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for synchronizing data between 
social networking services and mobile devices, all 
included in class 9.

תוכנת מחשב עבור סנכרון נתונים בין שירותי רשתות חברתיות 
ובין מכשירים ניידים, הנכללים כולם בסוג 9.                           

                      

כ' שבט תשע"ג - 70031/01/2013



Trade Mark No. 252201 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Brosh Tech LTD. שם: ברוש טק בע"מ

Address: 7 Malchei Israel St., Tel Aviv, 64163, Israel כתובת : מלכי ישראל 7, תל אביב, 64163, ישראל

Identification No.: 513007385מספר זיהוי: 513007385

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing desighned especially for motorcyclists, 
including in class 25.

דברי הלבשה המותאמים במיוחד לאופנוענים הנכללים בסוג 
                                   .25

כ' שבט תשע"ג - 70131/01/2013



Trade Mark No. 252370 מספר סימן

Application Date 06/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093209A מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Golden, light 
blue and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: United Trade Mark Limited

Address: 23, Triq il-Kapuccini, Floriana FRN 1052, Malta

Identification No.: 77690

(Malta United Trade Mark Limited)

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

Education; training; entertainment; sport and cultural 
activities; 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.

כ' שבט תשע"ג - 70231/01/2013



Trade Mark No. 252578 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: H.Y.H - Galilee Taste Ltd. שם: ה.י.ח - טעם גלילי בע"מ

Address: Rama, Israel כתובת : ראמה, ישראל

Identification No.: 514752286מספר זיהוי: 514752286

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marwan Mwais, Adv.

Address: P.O.B. 233, Rama, 30055, Israel

שם: מרואן מויס, עו"ד

כתובת : ת.ד. 233, ראמה, 30055, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing food and drink. הספקת מזון ומשקה.                 

כ' שבט תשע"ג - 70331/01/2013



Trade Mark No. 252605 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BERNARD AHEL שם: ברנרד אהל

Address: 20 Bene berak St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בני ברק 20, תל אביב, ישראל

Identification No.: 13644562מספר זיהוי: 13644562

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meiri Herzel, Adv.

Address: 70 Weizman, Kfar Saba, 44250, Israel

שם: מאירי הרצל, עו"ד

כתובת : ויצמן 70, כפר סבא, 44250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes.   .נעליים

כ' שבט תשע"ג - 70431/01/2013



MISS RED

Trade Mark No. 252753 מספר סימן

Application Date 20/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Azizi Pedram Igal שם: עזיזי פדרם יגאל

Address: 22 Barkan St., Holon, Israel כתובת : רחוב ברקן 22, חולון, ישראל

Identification No.: 015660780מספר זיהוי: 015660780

Name: Reuven Haim Yomtovian שם: ראובן חיים יומטוביאן

Address: 3 Yaffo-Tel Aviv Road, Tel Aviv, Israel כתובת : דרך יפו-תל אביב 3, תל אביב, ישראל

Identification No.: 015901283מספר זיהוי: 015901283

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 65117, Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 65117, בית יבנה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Shalom and Co.

Address: Hahashmal 18, Tel Aviv, 65117, Israel

שם: יוסף שלום ושות'

כתובת : החשמל 18, תל אביב-יפו, 65117, בית יבנה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Trousers, shorts, shirts and blouses, coats, jackets, 
gloves and caps, shoes, sendals, open-backed clog, 
boots, all for men, women and children, headgear, all 
included in class 25.                 

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש הכוללים מכנסיים, מכנסיים 
קצרים, חולצות, מעילים, ז'קטים, כפפות וכובעים, סריגים, 

נעליים, סנדלים, כפכפים ומגפיים, כולם לגברים נשים וילדים,  
הנכללים כולם בסוג 25.

כ' שבט תשע"ג - 70531/01/2013



.Journal" No")("יומן" מס' 06/2006

182304

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2006

182303

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2006

182160 182161

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2011

233560

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2011

234555

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

245409

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 09/2012

218448 220153 225650 225652 226213 227866 227868 231104 
231105 231109 232339 232558 232710 233154 234662 234724 
234893 234984 235199 235468 235640 235645 235747 235789 
235881 235924 236074 236570 236739 236746 236800 236823 
236824 236853 236855 236886 236889 236900 236901 236915 
236958 236980 237058 237059 237077 237085 237146 237151 
237263 237362 237367 237368 237369 237372 237375 237492 
237502 237505 237516 237543 237579 237580 237591 237617 
237620 237696 237698 237699 237700 237724 237739 237743 
237767 237833 237843 237879 237883 237910 237967 237975 
237977 237978 237997 238039 238043 238044 238045 238046 
238115 238217 238218 238219 238261 238271 238275 238299 
238314 238329 238342 238358 238391 238418 238443 238516 
238537 238541 238554 238555 238556 238621 238654 238750 
238962 238999 239123 239219 239249 239256 239270 239274 
239314 239329 239379 239380 239504 239869 240013 240014 
240015 240016 240017 240018 240019 240022 240023 240024 
240025 240026 240027 240029 240030 240032 240034 240035 
240036 240037 240039 240042 240044 240048 240050 240051 
240052 240053 240054 240055 240091 240092 240094 240095 
240096 240112 240120 240149 240150 240153 240154 240156 
240157 240159 240165 240172 240173 240179 240190 240198 
240204 240213 240225 240232 240234 240239 240240 240241 
240242 240244 240252 240255 240256 240257 240258 240259 
240260 240261 240262 240263 240264 240266 240268 240269 
240271 240273 240275 240276 240277 240278 240281 240327 
240328 240334 240337 240338 240343 240348 240349 240378 
240379 240381 240384 240385 240387 240423 240424 240425 
240668 240994 241055 241056 241084 241598 247159 247265 

248227 248537 248538 248965 249293 249435
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235575 236853 236854 236855

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

JAFORA TABORI LTD.

יפאורה תבורי בע"מ

רחובות, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. ,   Herzliya 
Pituach

237687

 , 

Lapidot Sport Ltd.

לפידות ספורט בע"מ

קיסריה, ישראל

 , 

232507 232966

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MonaVie Israel, Ltd.

מונהווי ישראל בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ' שבט תשע"ג - 70831/01/2013



101402 101403 114089

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Molson Coors Brewing Company (UK) Limited

Burton-on-Trent, Staffordshire, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

105068 112801 112802

איתן, פרל, כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Eitan, Pearl, Cohen Zedek Latzer

Kraft Foods Group Brands, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzliya

11111 36092

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Kraft Foods Group Brands, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

129300

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CID S.p.A.

13040 Saluggia, Vercelli, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ' שבט תשע"ג - 70931/01/2013



129671 129672

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Mars Belgium N.V.

1932 Zaventem, Belgium

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

129839

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Shenzhen Sangfei Consumer Communications Co., 
Ltd.

Shenzhen Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, 
People's Republic of China

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

135077 135084

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

FIRETRAP LIMITED

Shirebrook NG20 8RY, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

14681

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

EuroChem Agro GmbH

68165 Mannheim, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ' שבט תשע"ג - 71031/01/2013



158419

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ConAgra Foods RDM, Inc. ; (Delaware Corporation)

Omaha, Nebraska 68102, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

160492 160493

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Motorola Trademark Holdings, LLC ; (Delaware limited 
liability company)

Libertyville, IL 60048, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

162009 162010 162011 162012 162013 162015

נעמי אסיא, עו"ד

הברזל 32 רמת החייל ,   תל אביב

Naomi Assia & Co., Adv.

Getty Images (US) Inc. ; (New York Corporation)

New York, NY10013, U.S.A.

32 Habarzel St. Ramat Hachayal , Tel Aviv

162198 162199

RONI REJWAN & CO. (1986) LTD.

רוני רג'ואן ושות' (1986) בע"מ

ירושלים, ישראל

 , 
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164095

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

185468

David Melki

דוד מלכי 

ירושלים, ישראל

 , 

189633

Fresh IP משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל

רחוב הברזל 26, רמת החייל ,   תל אביב

Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, 
c/o Fresh IP

Closed Joint Stock Company "Kommersant. Publishing 
House"

RU-127055, Moscow, Russian Federation

26 Habarzel Street, Ramat Hachayal , Tel 
Aviv

194132

עדי קפלן ושות', עו"ד

ויצמן 2 ,   תל אביב

Adi Kaplan & Co., Advs.

ADAMA ORGANIC FOOD PRODUCTS LTD.

אדמה מוצרי מזון אורגניים בע"מ

מבוא מודיעים, ישראל

2 Weizmann St. , Tel Aviv

כ' שבט תשע"ג - 71231/01/2013



196618 211535 222872

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Mr. Werner Baldessarini

Kitzbuhel, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

198097 198098

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Mellow Yellow (Singapore) Pte. Ltd.

088829, Singapore

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

203709 203710 217613

יפרח - כבביה, עו"ד

רח' הרימון 72 ,   צפריה

Yifrach Cabbia, Adv.

Ring & Co. Ltd.

רינג אנד קו בע"מ

פתח תקוה, ישראל

72 Harimon St. , Tsafria

21012 21074 21075 106658 110030 110031 117950

ד. מירקין ושות', עו"ד

מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Kraft Foods Group Brands, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road , Tel 
Aviv

כ' שבט תשע"ג - 71331/01/2013



212701

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

CARRIGANELLE HOLDINGS LIMITED

3, Rousos Limassol Tower, 3040 Limassol, Cyprus

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

213126 213128

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

IP Science Limited

Cambridge CB4 1QX, United Kingdom

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

214342 214343

מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, 
Brandwein & Co.,

Zap Computing Ltd.

זאפ מחשוב בע"מ

קיבוץ רמת הכובש, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

218400 219187

Fresh IP משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל

רחוב הברזל 26, רמת החייל ,   תל אביב

Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, 
c/o Fresh IP

SIS RESOURCES LTD.

אס איי אס משאבים בע"מ

בית שמש, ישראל

26 Habarzel Street, Ramat Hachayal , Tel 
Aviv

כ' שבט תשע"ג - 71431/01/2013



220566

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Allied Brands S.r.l.

20129 Milan, Italy

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

22566

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Channellock, Inc. ; (Delaware Corporation)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

233757

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Diners Club International Ltd. ; (New York Corporation)

Riverwoods, Illinois 60015, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

233987 234329

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Shine TV Limited

London, United Kingdom

10 Plaut St. , Rehovot
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235047

ESC Saat Sanayi ve Ticaret A.S.

Maslak Sisli/Istanbul, Turkey

 , 

26957

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Fluke Corporation ; (Washington Corporation)

Everett, Washington 98203, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

35792

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS 
B.V.

3196 KE Vondelingenplaat Rotterdam, Netherlands

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

38579 50532 84921

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

כ' שבט תשע"ג - 71631/01/2013



41365 41366

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ADT SERVICES GMBH

8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

4470 4472 4892 4893 29129 29130 221656 221666 221669

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Kraft Foods Group Brands, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Northfield, Illinois 60093, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

46646 46647 46648

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Eaton Aeroquip LLC ; (Ohio Limited Liability Company)

Cleveland, Ohio 44114, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

48662 81924

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Mego Afek AC Ltd.

מגו אפק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

אפק, ישראל

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv
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54673

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

PB Trademark

75017 Paris, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

54977 54978 54979 58935

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

IRISH DISTILLERS LIMITED

Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82143 82144 141274 141275 141276

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Saab Aktiebolag

SE-581 88 Linkoping, Sweden

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

82230

זיפות וסיוד גגות א.א. אדיב בע"מ

גבעתיים, ישראל

 , 
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92446

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Koninklijke Douwe Egberts B.V.

1011 DK Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

94116

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Thule IP Aktiebolag

214 31 Malmo, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

95554 136968

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Cephalon (UK) Limited

Castleford, West Yorkshire, WF10 5HX, United 
Kingdom

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

96845 101858

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

LABORATORIOS GENESSE, S.L.

E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), 
Spain

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP
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236363

Lyoness Austria GmbH ; (Austria Private limited 
company)

A-8-10 Graz, Austria

 , 

252368

United Trade Mark Limited ; (Malta United Trade Mark 
Limited)

Floriana FRN 1052, Malta

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

241596

Lyoness Austria GmbH ; (Austria Private limited 
company)

A-8-10 Graz, Austria

 , 

252370

United Trade Mark Limited ; (Malta United Trade Mark 
Limited)

Floriana FRN 1052, Malta

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership
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243474

Lyoness Austria GmbH ; (Austria Private limited 
company)

A-8-10 Graz, Austria

 , 

252369

United Trade Mark Limited ; (Malta United Trade Mark 
Limited)

Floriana FRN 1052, Malta

 , 

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

228736

מ.ד.ק. ניהול סחר ושיווק חיפה בע"מ

M.D.K. Management Trade and Marketing Haifa Ltd.

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

103279 108044 125498 167050 173350

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Clarins Fragrance Group

כ' שבט תשע"ג - 72131/01/2013



115792 115793

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FGX International Inc. ; (Delaware Corporation)

135077 135084

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FIRETRAP LIMITED

145273 145276

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SELENA IBERIA, S.L.U.

147659

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

inMusic Brands, Inc. ; (Florida Corporation)

162426 162428 162429 162430 162431 162432 162433

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NatureWorks LLC ; (Delaware Limited Liability Corporation)

כ' שבט תשע"ג - 72231/01/2013



162639 162640 177000 177001 185876 185877 193214 193215 
193216 197427 197428 197429 224151 224153 224155 224158 

224183 224190 224193

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Alere Switzerland GmbH

163338

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

163759 219392

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sammontana S.p.A.

18207 18208 28216 28217 143248 143249 143250

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

INEOS Chlor Vinyls Limited

182160 182161 182303 207319 207320 224719 224720 242300 
242301 242302 243147

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אורט ישראל (חל"צ) 

ORT ISRAEL (PBC)

כ' שבט תשע"ג - 72331/01/2013



186389 186390 186392 186393 186396 200710 200711 237780 
237781

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אורורה די. אפ בע"מ

AURORA D.F. LTD.

202932 202933 202935

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

פבריקס סיסטמז בע"מ

Fabrix Systems Ltd.

242888 242889 242890

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Alex and Ani, LLC ; (Rhode Island Limited Liability Company)

35385

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH

42032 42033 44765 48415 49371 68209 68356 68358 160588 
176321 194467 228896 237911 240097 245369 246119

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Covidien LP ; (Delaware Limited Partnership)

כ' שבט תשע"ג - 72431/01/2013



45931 45932

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CARAVAN INGREDIENTS INC. ; (Georgia Corporation)

4783 13146 13183 13339 58883 83024 109279 114590 115613 
124677 124678 132619 139211 144228 150713

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Schwan-STABILO Schwanhaeusser GmbH & Co. KG

60661 160790 160791 160792 160793 160794 160795 160796 
160797 160798

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Solvay Specialty Polymers USA, L.L.C. ; (Delaware Limited Liability Company)

60893 68547 119651 127648 187885 234238 250852

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

גוטקס סווימוור ברנדס בע"מ

GOTTEX SWIMWEAR BRANDS LTD.

63968 64225 64226 64227 64228 64229 64230 64231 64232 
64233 64234 64235 64236 64585 64586 64587 64588 69634 
72198 81597 81598 150261 150587 157683 176044 176045

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

L.C. LICENSING, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

כ' שבט תשע"ג - 72531/01/2013



66058 235789

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

חוליות פתרונות אחסון בע"מ                               

Huliot Storage Solutions Ltd

69561 71568 227339 227342 227343

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Promat GmbH

7778 10789 10790 21400 23315 46228 46552 46553 68600 99815 
101699 214222

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MSD Consumer Care, Inc. ; (Delaware Corporation)

82935 82936 97780 145361 145362 145363 145364

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Bath & Body Works Brand Management, Inc. ; (Delaware Corporation)

88253 88254 94214 118521 118609 119028 124121 127800 
133987 133988 147690 147691 162195 185063 202638 226732

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Salvatore Ferragamo S.p.A.

כ' שבט תשע"ג - 72631/01/2013



96173 96174 96645 99015 99016 99017 100682 100683 101543 
104127 104128 104539 104540 118280 118281 118282 118283 
118284 118285 118286 118287 118288 118289 118290 118291 
118292 118293 139888 139889 141112 141113 157470 157471 
158313 158314 158323 158324 158327 158328 158329 158948 
158949 170846 170847 170848 170849 177843 177844 177845 
177846 177847 182437 182438 182439 182440 182441 182442 
182443 182444 182445 182446 182447 182448 214338 214339 
214340 214341 232499 232500 248321 248322 248323 248324 

248325 248326 248327 248328

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

זאפ גרופ בע"מ

ZAP GROUP LTD.

99180 180174

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Chipita America, Inc. ; (Florida Corporation)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

161891

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7, rue Pierre Dreyfus  92110 Clichy , France

162540

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5221 California Avenue  Irvine, CA 92617 , 
U.S.A.

173695 218598 222109 224915

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5425 Wisconsin Avenue, Suite 801  Chevy 
Chase, Maryland 20815 , U.S.A.

כ' שבט תשע"ג - 72731/01/2013



17430 82035 181770 181774 218280

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

250 S. Kraemer Boulevard  Brea, California 
92821 , U.S.A.

189705 189706 189707

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

155 Seaport Boulevard, 8th Floor    Boston, 
Massachusetts 02210 , U.S.A.

234920

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

32 avenue Pierre Grenier  F-92100 Boulogne 
Billancourt , France

236224

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ha'rechev 4 st   Tel Aviv  , 61572 , Israelרח' הרכב 4   תל אביב , 61572 , ישראל

238655 238661

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Room 18A01, Bldg. 1, No. 39 Yile Road,   
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province , 
People's Republic of China

239511

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

16 South End  Croydon, Surrey CR0 1DN , 
United Kingdom

כ' שבט תשע"ג - 72831/01/2013



240278 240503 247584 249378

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Carretera A-124, KM 61  E-01309 Paganos - 
La - Guardia, Alava , Spain

240558

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

B18FL Chuanyan Building, No. 600 Min-
sheng Road  Shanghai 200135 , People's 
Republic of China

242524

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

152-178 Kingston Road  New Malden, Surrey 
KT3 3ST , United Kingdom

242597

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Organize Sanayi Bolgesi, Oguz Caddesi No: 
2   TR-6935 Sincan-Ankara , Turkey

248435

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

74 Heather Road, Sandyford Business Park  
Dublin 18 , Ireland

250676

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mulheimer Strasse 26  50840 Troisdorf , 
Germany

כ' שבט תשע"ג - 72931/01/2013



251468

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ha arebel St.  Oranit , Israel 43/1רח' הארבל 43/1  אורנית , ישראל

חידושים
RENEWALS

4529 10670 10779 10812 22830 22841 22956 22968 22969 23027 23060 23099 
23124 23138 23160 44390 44441 45356 45399 45400 45412 45432 45440 45443 
45469 45470 45471 45472 45473 45475 45525 45532 45583 45637 45641 45721 
45748 45787 45852 45856 76431 81737 81738 81739 81740 81741 81742 81743 
81744 81746 81769 81886 82030 82035 82063 82064 82088 82089 82129 82134 
82150 82166 82167 82169 82171 82180 82185 82204 82211 82214 82215 82230 
82231 82235 82236 82256 82257 82270 82271 82279 82280 82289 82324 82333 
82334 82353 82354 82355 82372 82418 82422 82425 82439 82477 82569 82623 
82625 82626 82627 82628 82630 82631 82632 82633 82634 82689 82728 82733 
82746 82747 82760 82770 82771 82785 82786 82787 82791 82808 82817 82828 
82829 82830 82831 82835 82838 82848 82875 82898 82994 83056 83058 83060 

83074 83110 83174 158085 159876 159877 159878 160629 160630 161929 
161930 161944 161945 162009 162010 162011 162012 162013 162015 162066 
162105 162108 162117 162124 162125 162126 162127 162138 162139 162176 
162186 162192 162198 162199 162211 162218 162219 162234 162257 162268 
162269 162271 162318 162319 162320 162323 162332 162335 162342 162349 
162414 162426 162437 162438 162439 162440 162443 162448 162457 162479 
162480 162489 162495 162496 162497 162498 162545 162548 162557 162560 
162561 162562 162563 162565 162566 162567 162568 162587 162599 162621 
162639 162640 162642 162644 162666 162667 162685 162691 162692 162697 
162702 162706 162710 162716 162718 162719 162720 162721 162722 162731 
162745 162777 162778 162795 162797 162798 162799 162807 162849 162904 
162922 162923 162924 162935 162937 162949 162966 162967 162968 162969 
162975 163001 163043 163054 163055 163066 163068 163069 163070 163075 
163078 163080 163092 163093 163108 163109 163128 163129 163131 163183 
163184 163185 163186 163187 163193 163213 163214 163222 163228 163248 
163308 163324 163330 163331 163332 163333 163334 163335 163379 163380 
163388 163437 163479 163494 163528 163529 163564 163600 163614 163616 
163622 163623 163624 163628 163629 163638 163674 163675 163676 163680 
163683 163689 163690 163692 163711 163721 163732 163739 163740 163741 
163742 163750 163751 163758 163783 163789 163815 163822 163830 163841 
163888 163890 163894 163897 163905 163906 163989 163998 164044 164056 

164059 164091

כ' שבט תשע"ג - 73031/01/2013



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

267 10581 10593 10594 10601 10620 10621 10622 10624 10625 22780 22790 
22791 22810 22828 45293 45301 45313 45363 45385 45401 45402 45404 45409 
45420 45421 45424 45425 45426 45428 82024 82031 82033 82042 82046 82047 
82048 82058 82066 82086 82087 82091 82103 82106 82116 82123 82124 82125 
82133 82137 82138 82140 82145 82147 82148 82149 82157 82158 82163 82168 
82173 82178 82187 82188 82193 82195 82196 82202 82203 82208 82209 82213 
82216 82221 82226 82227 82237 82249 162008 162014 162055 162056 162057 
162058 162059 162060 162061 162062 162063 162064 162065 162067 162068 
162069 162073 162076 162079 162082 162083 162084 162085 162086 162087 
162088 162090 162092 162094 162106 162107 162109 162110 162112 162114 
162115 162119 162120 162123 162128 162129 162133 162135 162141 162143 
162144 162150 162154 162155 162156 162158 162159 162162 162165 162168 
162169 162170 162171 162173 162175 162179 162180 162181 162182 162183 
162184 162187 162193 162194 162200 162201 162204 162205 162206 162209 
162213 162214 162215 162216 162220 162221 162223 162226 162227 162229 
162230 162231 162233 162235 162236 162237 162238 162241 162242 162243 
162245 162246 162247 162248 162249 162250 162251 162252 162258 162259 
162260 162261 162263 162265 162270 162275 162276 162277 162278 162279 
162280 162281 162282 162283 162284 162285 162286 162287 162288 162289 
162290 162291 162293 162294 162297 162298 162299 162300 162301 162302 
162306 162307 162308 162309 162310 162311 162312 162313 162314 162315 
162316 162317 162321 162327 162329 162334 162336 162337 162339 162340 
162345 162346 162354 162355 162356 162357 162358 162359 162362 162363 
162364 162365 162366 162367 162368 162371 162372 162373 162374 162375 
162380 162381 162384 162385 162388 162389 162390 162391 162392 162395 
162396 162397 162398 162399 162402 162403 162408 162409 162410 162411 
162412 162413 162415 162416 162417 162420 162421 162422 162423 162424 
162425 162426 162428 162429 162430 162431 162432 162433 162435 162436 
162454 162455 162456 162458 162477 162478 162481 162482 162483 162484 
162485 162487 162488 162489 162490 162492 162493 162494 162500 162501 
162502 162503 162504 162505 162506 162507 162508 162509 162510 162511 
162512 162513 162514 162515 162516 162518 162527 162528 162529 162530 

162531 162532 162534 162535 162536 162537

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

25 95 4292 10312 10315 10319 22231 22240 22247 22265 22271 22272 22273 
22296 44378 44393 44394 44400 44401 44405 44406 44413 44463 80224 80230 
80232 80236 80237 80238 80242 80243 80245 80246 80262 80263 80271 80283 
80285 80302 80315 80336 80338 80341 80342 80348 80351 80353 80364 80365 
80366 80369 80370 80372 80383 80385 80396 80407 80408 80409 80410 80411 
80413 80415 80416 80417 80422 80423 80424 80425 80426 80429 80430 80443 

80462 80475 80476 80484 80485 80491 80496 80497 80498 158002 158003 
158009 158022 158023 158030 158038 158051 158068 158080 158081 158083 
158086 158087 158088 158095 158096 158097 158099 158101 158106 158130 
158131 158132 158135 158136 158142 158143 158150 158166 158180 158181 
158182 158183 158186 158207 158209 158212 158214 158222 158231 158233 
158239 158241 158242 158287 158289 158294 158298 158299 158302 158331 
158340 158346 158350 158353 158355 158356 158357 158358 158360 158363 
158372 158373 158376 158384 158385 158386 158389 158397 158398 158399 
158400 158406 158408 158409 158412 158413 158414 158426 158435 158437 
158440 158444 158455 158458 158459 158460 158466 158467 158468 158469 
158475 158476 158484 158485 158496 158497 158508 158510 158511 158512 

158524 158526 158527 158528

כ' שבט תשע"ג - 73131/01/2013



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

116418

Fischer Pharmaceuticals Ltd

פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

138836

Colgate-Palmolive Company

219044 224901

AVIA DEBI

אביה דבי

230733

Closed Joint Stock Company “Industrial Association “KONTI”

233139

RUECKERT PHARMACEUTICAL COMPANY

236363 241596 243474

Lyoness Austria GmbH

243930

Kriegers Investments Ltd.

קריגרים השקעות בע"מ

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

כ' שבט תשע"ג - 73231/01/2013



197927

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 and pain, dermatologic disorders, 
metabolic diseases, viral diseases, oncologic 
diseases, respiratoy diseases, ophthalmic 
diseases, gastro-untestinal 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 וכאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות ויראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
ניורו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
גסטרואנטרולגיות, תרופות עוצרות דימום; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                     
                                                                              

210755

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical antirheumatic, anti-inflammatory 
and analgesic preparations; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירי רוקחות נגד שגרון, נגד דלקות ומשככי כאבים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                 

              
216895

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Bank cards, charge cards, credit cards, debit 
cards, stored value cards, payment cards, 
including such cards having integrated circuits 
and microprocessors; excluding electronic 
terminals for processing and transferring credit 
and debit card transactions, payments and 
financial data, and other information presented 
thereto, and computer software for programming 
such terminals; all included in class 9.

סוג: 9

כרטיסי בנק, כרטיסי הטענה, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, 
כרטיסי הטענה של חנויות, כרטיסי תשלום, כולל סוגי 

כרטיסים המשלבים מעגלים ומיקרו-מעבדים; למעט מסופים 
אלקטרוניים לעיבוד ולהעברת נתונים על עסקאות בכרטיסי 

אשראי וחיוב, נתונים כלכליים ושילומים, ואינפורמציה 
אחרת המוצגת שם, וכן תוכנת מחשבים לתכנות מסופים 
כאמור; כולם נכללים בסוג 9.                                         
                                                                                

                                      
239054

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 8

Cutlery;excluding chef knives and professional 
knives; included in class 8.

סוג: 8

סכו"ם, למעט סכיני שף וסכינים מקצועיות; הנכללים כולם 
בסוג 8.                                 

239337

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land and 
air; air vehicles; spacecraft; satellites; launch 
vehicles; air balloons; aeronautical structures, 
namely wings, blades, tail assemblies, fuselage 
and main landing gears; apparatus, machines and 
devices for aeronautics; aircraft wings; blades; 
propellers; seat covers for vehicles; parts and 
component parts for all the aforementioned 
goods.

סוג: 12

כ' שבט תשע"ג - 73331/01/2013



בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

237837

239337

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 39

Air transport of goods and passengers; air 
transport; packaging and storage of goods in the 
field of air travel ; storage of aircraft and of aircraft 
parts; travel arrangements in the field of air travel; 
freighting; vehicle rental; air traffic management 
(information); traffic information (transport); 
operating of airports, namely airport services, 
booking of parking spaces in airports, providing 
information relating to airports.

סוג: 39

כ' שבט תשע"ג - 73431/01/2013



כ' שבט תשע"ג - 73531/01/2013


