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י"ח אדר תשע"ג - 128/02/2013



 ידיעות כלליות
 

 כתובת לשכת סימני המסחר היא:
  ,רשות הפטנטים

 ,1חוב אגודת ספורט הפועל מס' ר
 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 

 .9595111מיקוד 
 

 אין קבלת קהל. חגו חג יערב. 18:81עד  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 

 
יין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול כל המעונ

תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך 
 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 

 

 הודעות
 

 15.10.0118 המפורסמים ביומן זה, פורסמו ברשומות ביום 913 -ו 919כינויי מקור מס'  
 . 15.15.0118ניתן להגיש התנגדות לרישומן עד ליום  

 

 תיקוני טעויות
 

 .. הפרסום בוטל11/18פורסמה בטעות להתנגדויות ביומן   020218בקשה מס' 

 
 

GENERAL INFORMATION 
 
Address of the Trade Marks department is: 
Patent office, 
1 Agudat Sport Hapoel St. 
Technological Garden, 
P.O.B. 9695101 
 
Open to the public from Sunday through Thursday 08:30 a.m. to 13:30 p.m.. 
Closed to the public on Holidays (evening and day). 
 
Journal's downloadable file is available on the Trademarks Department 
Internet site: www.trademarks.justice.gov.il. 

 
 
 
 

י"ח אדר תשע"ג - 228/02/2013



NOTICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS 
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 

 

Notices 
 
Appellation of origin no.907 and 908 were published on the official gazette of 
the Israeli government on 05.02.2013. 
An opposition can be filed until 05.05.2013. 
 

Corrigenda 
 
Application no. 242403 was mistakenly published for opposition in the 01/13 
journal. This publication is cancelled. 

י"ח אדר תשע"ג - 328/02/2013



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

iPOST

Trade Mark No. 220185 מספר סימן

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: רחוב יפו 217, ירושלים, ישראל כתובת : רחוב יפו 217, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513467191מספר זיהוי: 513467191

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Electronic payment of invoices and money transfer 
via secured electronic mail boxes; all included  36.

תשלום אלקטרוני של חשבונות והעברת כספים, באמצעות תא 
דואר אלקטרוני מאובטח; הכל בסוג 36.                               

    

י"ח אדר תשע"ג - 428/02/2013



SERVOTRONIX always in motion

Trade Mark No. 228214 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Servotronix Motion Control Ltd שם: סרווטרוניקס בקרת הנע בע"מ

Address: 21C Yagia Capayim, Petach Tikva, Israel כתובת : יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה, 49130, 
ישראל

Identification No.: 511638538מספר זיהוי: 511638538

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Servo-drive controllers, linear products, namely, 
linear engines and servo drive electric engines; all 
included in class 7.

בקרי סרוו-דרייב, מוצרים ליניאריים, דהיינו, מנועים ליניאריים 
ומנועים חשמליים מסוג סרוו דרייב; הנכלולים כולם בסוג 7.       

            

י"ח אדר תשע"ג - 528/02/2013



SERVOTRONIX always in motion

Trade Mark No. 228215 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Servotronix Motion Control Ltd שם: סרווטרוניקס בקרת הנע בע"מ

Address:  ,49130 ,יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה
ישראל

כתובת : יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה, 49130, 
ישראל

Identification No.: 511638538מספר זיהוי: 511638538

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic control system for machines and engines, 
including for the control of location, velocity and 
accleration; all included in class 9.

מערכות בקרה אלקטרוניות עבור מכונות ומנועים, לרבות עבור 
בקרת מיקום, מהירות ותאוצה; הנכללים כולם בסוג 9.             

                                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 628/02/2013



Trade Mark No. 228216 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Servotronix Motion Control Ltd שם: סרווטרוניקס בקרת הנע בע"מ

Address:  ,49130 ,יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה
ישראל

כתובת : יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה, 49130, 
ישראל

Identification No.: 511638538מספר זיהוי: 511638538

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Servo-drive controllers, linear products, namely,  
linear engines and servo drive electric engines; all 
included in class 7.

בקרי סרוו-דרייב, מוצרים ליניאריים, דהיינו,  מנועים ליניאריים 
ומנועים חשמליים מסוג סרוו דרייב; הנכלולים כולם בסוג 7.       

            

י"ח אדר תשע"ג - 728/02/2013



Trade Mark No. 228217 מספר סימן

Application Date 09/03/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Servotronix Motion Control Ltd שם: סרווטרוניקס בקרת הנע בע"מ

Address:  ,49130 ,יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה
ישראל

כתובת : יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה, 49130, 
ישראל

Identification No.: 511638538מספר זיהוי: 511638538

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic control system for machines and engines, 
including for the control of location, velocity and 
accleration; all included in class 9.

מערכות בקרה אלקטרוניות עבור מכונות ומנועים, לרבות עבור 
בקרת מיקום, מהירות ותאוצה; הנכללים כולם בסוג 9.             

                                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 828/02/2013



Trade Mark No. 229867 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hangar Metsion Ofna Ltd. שם: האנגר מציאון אופנה בע"מ

Address: Ranana, Israel כתובת : התעשייה 15, רעננה, ישראל

Identification No.: 512449554מספר זיהוי: 512449554

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Coracos, Bar-Tuv & Co., Advs.

Address: 30 Levontin St., Tel Aviv, 65116, Israel

שם: קורקוס, בר-טוב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב לבונטין 30, תל אביב, 65116, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lampshades, lighting stands, hanging lamps, 
decorative lamps, garden lamps, table lamps, bulbs, 
led.

אהילים, מעמדים לתאורה, מנורות תלויות, מנורות דקורטיביות, 
מנורות גן, מנורות שולחן, נורות, לדים.             

י"ח אדר תשע"ג - 928/02/2013



Trade Mark No. 229868 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hangar Metsion Ofna Ltd. שם: האנגר מציאון אופנה בע"מ

Address: התעשייה 15, רעננה, ישראל כתובת : התעשייה 15, רעננה, ישראל

Identification No.: 512449554מספר זיהוי: 512449554

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Coracos, Bar-Tuv & Co., Advs.

Address: 30 Levontin St., Tel Aviv, 65116, Israel

שם: קורקוס, בר-טוב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב לבונטין 30, תל אביב, 65116, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Children and youth furniture, bookcases, libraries, 
tables, desks, sofas, youth couches, beanbags, 
shelves, stands, chairs,  armchairs.

רהיטי ילדים ונוער, כונניות, ספריות, שולחנות, שולחנות 
כתיבה, ספות, ספות נוער, פופים, מדפים, מעמדים, כסאות, 

כורסאות.                                           

י"ח אדר תשע"ג - 1028/02/2013



Trade Mark No. 229869 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hangar Metsion Ofna Ltd. שם: האנגר מציאון אופנה בע"מ

Address: התעשייה 15, רעננה, ישראל כתובת : התעשייה 15, רעננה, ישראל

Identification No.: 512449554מספר זיהוי: 512449554

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Coracos, Bar-Tuv & Co., Advs.

Address: 30 Levontin St., Tel Aviv, 65116, Israel

שם: קורקוס, בר-טוב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב לבונטין 30, תל אביב, 65116, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Notebooks, journals, youth diaries, stickers, books, 
binders, stationeries, envelopes, gift boxes, 
newspapers, paper plates, greeting cards, posters, 
photographs, prints, printed matter, colorings.

מחברות, יומנים, יומני נוער, מדבקות, ספרים, קלסרים, ניירות 
מכתבים, מעטפות, קופסאות מתנה, עיתונים, בריסטולים, 
כרטיסי ברכה, פוסטרים, צילומים, הדפסות, דברי דפוס, 
חוברות צביעה.                                                     

י"ח אדר תשע"ג - 1128/02/2013



Trade Mark No. 229871 מספר סימן

Application Date 10/05/2010 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hangar Metsion Ofna Ltd. שם: האנגר מציאון אופנה בע"מ

Address: התעשייה 15, רעננה, ישראל כתובת : התעשייה 15, רעננה, ישראל

Identification No.: 512449554מספר זיהוי: 512449554

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Coracos, Bar-Tuv & Co., Advs.

Address: 30 Levontin St., Tel Aviv, 65116, Israel

שם: קורקוס, בר-טוב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב לבונטין 30, תל אביב, 65116, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Board game, thinking game, toys, jigsaw, dolls.           
    

משחקי קופסא, משחקי חשיבה, צעצועים, משחקי הרכבה, 
בובות.

י"ח אדר תשע"ג - 1228/02/2013



Trade Mark No. 231779 מספר סימן

Application Date 29/07/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARROW ELECTRONICS, INC.

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

Identification No.: 35173

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 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: 35 סוג: 35

Returns processing of electronics and computer parts 
and components, namely, management of returned 
electronics and computer parts; business 
management, namely,  reverse logistics services of 
spare parts in the field of electronics and computer 
components

 עבוד מוצרים מוחזרים בתחום האלקטרוניקה וחלקי מחשבים, 
לאמור, ניהול של חלקים אלקטרוניים וחלקי מחשבים 

המוחזרים; ניהול עסקי, לאמור, שירותי אחזור לוגיסטיים של  
חלפים בתחום האלקטרוניקה ורכיבי מחשבים.                       
                                                                                    

                  

י"ח אדר תשע"ג - 1328/02/2013



Trade Mark No. 231930 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TechTronic Industries Co., Ltd.

Address: 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, 24/F., CDW Buliding, Hong Kong

Identification No.: 54678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, namely, jackets, shirts, sweatshirts and 
hats; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, מעילים, חולצות, מיזעים וכובעים; הנכללים כולם 
בסוג 25.                             

י"ח אדר תשע"ג - 1428/02/2013



Trade Mark No. 231931 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TechTronic Industries Co., Ltd.

Address: 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, 24/F., CDW Buliding, Hong Kong

Identification No.: 54678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Flashlights; all included in class 11. פנסים; הנכללים כולם בסוג 11.                     

י"ח אדר תשע"ג - 1528/02/2013



Trade Mark No. 231932 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TechTronic Industries Co., Ltd.

Address: 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, 24/F., CDW Buliding, Hong Kong

Identification No.: 54678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Batteries and battery chargers, electronic test and 
measuring instruments and devices and electronic 
test tools, namely, digital multimeters, voltage 
measuring clamps and forks, current measuring 
clamps and forks, voltage detectors, and parts and 
accessories thereof; inspection cameras, and the 
structural parts and structural accessories thereof; 
carpenter's levels, namely, battery powered plumb 
lasers, motorized rotary levels, box levels, masonry 
levels, i-beam levels, torpedo levels and utility levels; 
tape measures; rulers, namely straight rulers and 
folding rulers; all included in class 9.

סוללות ומטעני סוללות, מכשירים והתקנים אלקטרוניים לבדיקה 
ומדידה וכלים אלקטרוניים לבדיקה, דהיינו, מולטימטרים 

דיגיטליים, מלחציים ומזלגות למדידת מתח, מלחציים ומזלגות 
למדידת זרם, גלאי מתח, וחלקים ואביזרים שלהם; מצלמות 

פיקוח, והחלקים המבניים והאביזרים המבניים שלהם; מפלסים 
של נגרים, דהיינו, לייזרים אנכיים המופעלים בסוללות, מפלסים 
סיבוביים ממונעים, מפלסי קופסה, מפלסי חומרי בנייה, מפלסי 
קורת-I, מפלסי טורפדו ומפלסי שימוש; סרטי מדידה; סרגלים, 
דהיינו סרגלים ישרים וסרגלים מתקפלים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    

                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 1628/02/2013



Trade Mark No. 231933 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TechTronic Industries Co., Ltd.

Address: 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, 24/F., CDW Buliding, Hong Kong

Identification No.: 54678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 8 סוג: 8

Hand tools, namely hand operated manual tools such 
as saws, blades for saws, utility knives, blades for 
utility knives, screwdrivers, nutdrivers, pliers, tubing 
cutters, snips, wrenches, wire strippers, clamps, 
chisels, levels, tape measures, rulers, tool pouches, 
tool belts, tool bags for attachments to tool belts; all 
included in class 8.

כלים ידניים, דהיינו כלים המופעלים ידנית כגון מסורים, להבים 
למסורים, סכיני שימוש, להבים לסכיני שימוש, מברגים, מברגי 

אומים, מלקחיים, חותכי צנרת, מספריים לחיתוך מתכת, 
מפתחות ברגים, חושפי תיל, מלחציים, מפסלות, מפלסים, 
סרטי מדידה, סרגלים, נרתיקים לכלים, חגורות לכלים, תיקי 

כלים לתוספות לחגורות לכלים; הנכללים כולם בסוג 8.             
                                        

י"ח אדר תשע"ג - 1728/02/2013



Trade Mark No. 231934 מספר סימן

Application Date 03/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: TechTronic Industries Co., Ltd.

Address: 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New 
Territories, 24/F., CDW Buliding, Hong Kong

Identification No.: 54678

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Maintenance and power tools, namely, screwdrivers, 
hammers, hammer drills, driver/drills, drill presses, 
magnetic drill presses, sewing machines, 
sander/grinders, sanders, grinders, electric saws, 
band saws, circular saws, reciprocating saws, jig 
saws, worm drive saws, cut-off machines, nut 
runners, nibblers, polishers, routers, impact 
wrenches, shears, sewage cleaners, vacuum 
cleaners, and attachments therefor; electrical 
powered wire rope and link crain hoists, and 
overhead trolleys for moving the crains, and parts 
therefor; all included in class 7.

כלי תחזוקה וחשמל, דהיינו, מברגים, פטישים, מקדחות פטיש, 
מברגות/מקדחות, מקדחות עמוד, מקדחות עמוד מגנטיים, 

מכונות חפירה, מלטשות/מטחנות, מלטשות, מטחנות, מסורים 
חשמליים, מסורי רצועה, מסורים מעגליים, מסורי חרב, מסורים 
אנכיים, מסורים גליליים בעלי וורם דרייב, מכונות חיתוך, מריצי 
אומים, כרסמנים, מבריקים, נתבים, מפתחות הקשה, מגזזות, 
מנקי ביוב, שואבי אבק, ותוספות למכונות אלה; מנופי חבל תיל 
ושרשרת קשירה המופעלים בחשמל, ויחידות עליונות להזזת 

המנופים וחלקים עבורםו; הנכללים כולם בסוג 7.                     
                                                                                    

                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 1828/02/2013



BLUELINK

Trade Mark No. 232153 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yuangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-
938, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 801511

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

Video transmission apparatus; Intercommunication 
apparatus; Remote control apparatus; Apparatus for 
wireless transmission of acoustic information; 
Transmitting sets [telecommunication]; 
Communications apparatus for vehicles; 
Telecommunications transmitters; Apparatus for 
transmission of communication; Microphones [for 
telecommunication apparatus]; Portable 
communications apparatus; Electronic warning bells; 
Transmitters of electronic Signals; Apparatus for 
transmission of data; Vehicle radios; Receivers for 
satellites; Car televisions; Navigation apparatus for 
vehicles [on-board computers]; Satellite navigational 
apparatus; Computers; Recorded computer operating 
programs; Recorded computer programs; Computer 
programs [downloadable software]; Data processing 
apparatus; Computer software for wireless contents 
delivery; Computer software for encryption; Software 
for processing images, graphics and text; Computer 
programs for editing images, sound and video; 
Operating system programs; Communications 
computers; Pre-recorded electronic media of non-
music[excluding computer software]; all included in 
class 9.

התקני שידור וידאו; התקני תקשורת פנים; התקני שליטה 
מרחוק; התקנים לשידור אלחוטי של מידע אקוסטי; מערכות 
שידור [טלקומוניקציה]; התקני תקשורת לכלי רכב; משדרי 
טלקומוניקציה; התקני שידור תקשורת; מיקרופונים [להתקני 
טלקומוניקציה]; התקני תקשורת ניידים; פעמוני אזהרה 

אלקטרוניים; משדרים של אותות אלקטרוניים; התקני שידור 
מידע; מערכות רדיו לכלי רכב; מקלט ללוויינים; טלוויזיות לרכב; 
התקני ניווט לכלי רכב [מחשבים ברכב]; התקני ניווט לווייני; 
מחשבים; תוכניות מוקלטות להפעלת מחשב; תוכניות מחשב 
מוקלטות; תוכניות מחשב [ תוכנות ניתנות להורדה]; התקני 
עיבוד נתונים; תוכנות מחשב לשליחת תוכן אלחוטי; תוכנות 
מחשב להצפנה; תוכנות לעיבוד דמויות, גרפיקה וטקסט; 

תוכניות מחשב לעריכת דמויות, שמע וחוזי; תוכנות למערכות 
הפעלה; מחשבי תקשורת; מדיה אלקטרונית שאינה מוזיקה 
המוקלטת מראש [מלבד תוכנות מחשב]; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

י"ח אדר תשע"ג - 1928/02/2013



BLUELINK

Trade Mark No. 232163 מספר סימן

Application Date 15/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yuangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-
938, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 801511

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: 38 סוג: 38

Electronic transmission of motor vehicle information 
and data; Transmission of information via national 
and international networks; Transmission of 
information on optical telecommunication networks; 
Transmission of news; Rental of data 
communications installations; Rental of 
telecommunication equipment; Transmission and 
reception (transmission) of database information via 
the telecommunication network; Emergency 
message service via the telecommunication network; 
Data communication; Wireless Communication; VAN 
[Value Added Network] Communications; Satellite 
transmission; Information about telecommunication; 
Communication by computer terminals; Transmission 
of images; Providing user access to a global 
computer network; Providing telecommunications 
connections to a global computer network; Internet 
broadcasting; all included in class 38.

שידור אלקטרוני של מידע ונתונים של רכב מנועי; שידור של 
מידע באמצעות רשתות לאומיות ובינלאומיות; שידור מידע 

ברשתות טלקומוניקציה אופטיות; שידור של חדשות; השכרת 
מתקני תקשורת נתונים; השכרת של ציוד טלקומוניקציה; שידור 
וקליטה (תמסורת) של מידע ממאגר נתונים באמצעות רשת 

טלקומוניקציה; שירות הודעות חירום באמצעות רשת 
טלקומוניקציה; תקשורת נתונים; תקשורת אלחוטית; תקשורת 

רשת ערך מוסף [VAN]; תמסורת לוויינים; מידע על 
טלקומוניקציה; תקשורת במסופי מחשב; שידור של דמויות; 
אספקת גישה למשתמשים לרשת מחשבים גלובלית; אספקת 

חיבורי טלקומוניקציה לרשת מחשבים גלובלית; שידור 
באינטרט; הנכללים כולם בסוג 38.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

י"ח אדר תשע"ג - 2028/02/2013



BLUELINK

Trade Mark No. 232261 מספר סימן

Application Date 22/08/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yuangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-
938, Democratic People's Republic of Korea

Identification No.: 801511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger cars; Trucks; Vans [vehicles]; Buses; 
Ambulances; Parts and accessories for automobiles; 
Transmission device  attached inside the car which 
allows the communication with outside sources while 
in operation; Attachable information-transmission 
device for automobiles; Attachable self-monitoring 
device for automobile check-ups; all included in class 
12.

רכב נוסעים; משאיות; טנדרים [כלי-רכב]; אוטובוסים; 
אמבולנסים; חלקים ואביזרים למכוניות; מתקן שידור המחובר 
בתוך הרכב המאפשר תקשורת עם מקורות חיצוניים בזמן 
הפעולה;  מתקן שידור-נתונים ניתן לחיבור למכוניות; מתקן 

מעקב-עצמי לבדיקת מכוניות; הנכללים כולם בסוג 12.             
                                                                                    
                                                                                    

                                      

י"ח אדר תשע"ג - 2128/02/2013



Until

Trade Mark No. 232505 מספר סימן

Application Date 05/09/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 604256 שוויץ מספר: 604256

Dated 23/08/2012 (Section 16) מיום 23/08/2012 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: UBS AG

Address: Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland

Identification No.: 801556

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

Banking and financial services, services in the area 
of wealth management and asset management for 
private, corporate and institutional clients; services of 
an investment bank; all the aforesaid services also 
available via the Internet or a similar electronic 
network; all included in Class 36.

שירותים בנקיים ופיננסיים, שירותים בתחום ניהול הון וניהול 
נכסים ללקוחות פרטיים, עסקיים ומוסדיים; שירותי בנק 

השקעות; כל השירותים הנ"ל גם זמינים דרך האינטרנט או 
רשת חשמלית רומה; הכל כלול 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)

Switzerland, 12/08/2010, No. 58458/2010 שוויץ, 12/08/2010, מספר 58458/2010

Class: 36 סוג: 36

י"ח אדר תשע"ג - 2228/02/2013



VARIETY ARABIA

Trade Mark No. 233116 מספר סימן

Application Date 17/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reed Elsevier Propreties Inc.

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 37175

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, books, newspapers, newsletters, 
magazines & periodical publications relating to the 
entertainment industry; all included in Class 16.

דברי דפוס, ספרים, עיתונים, עלוני חדשות, מגזינים ופרסומים 
תקופתיים הקשורים לתעשיית הבידור; הכלולים בסוג 16.       
                                                                                

Class: 41 סוג: 41

Providing on line news and information relating to the 
entertainment industry; electronic publications 
relating to the entertainment industry; newsletter 
delivered by email relating to the entertainment 
industry; all included in Class 41.

אספקת מידע וחדשות מקוונים הקשורים לתעשיית הבידור; 
פרסומים אלקטרוניים הקשורים לתעשיית הבידור; עלוני 

חדשות הקשורות לתעשיית הבידור הנשלחים בדוא"ל;הכלולים 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    

  

Class: 42 סוג: 42

Maintaining websites relating to the entertainment 
industry; all included in Class 42.

אחזקת אתרים הקשורים לתעשיית הבידור;הנכללים כולם בסוג 
                                                             .42

י"ח אדר תשע"ג - 2328/02/2013



BURTON

Trade Mark No. 234134 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE BURTON CORPORATION

Address: Burlington, Vermont, U.S.A.

Identification No.: 39584

(Vermont 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: 18 סוג: 18

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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18                                                     

                                                                        

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees ; all included in class 28

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד ; הנכללים כולם בסוג 

                                                                       28

י"ח אדר תשע"ג - 2428/02/2013



FREEGO 

Trade Mark No. 234143 מספר סימן

Application Date 08/12/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

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

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
pumps for enteral feeding; all included in class 10.

התקנים ואביזרים כירורגיים ורפואיים; משאבות להזנה של 
המעי; הנכללים כולם בסוג 10.                                           

י"ח אדר תשע"ג - 2528/02/2013



Thermospeed 

טרמוספיד 
Trade Mark No. 235435 מספר סימן

Application Date 25/01/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.S. Energy solutions Ltd שם: מ.ש. פתרונות אנרגיה בע"מ

Address: Bialik, P.O.B. 26, Hadera, 38402, Israel כתובת : שכונת ביאליק, ת.ד. 26, חדרה, 38402, ישראל

Identification No.: 514323427מספר זיהוי: 514323427

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nativ, Zuriano, Cohen, Adv.

Address: 3 Zalman Hoz St., P.O.B. 3068, Afula, 18000, 
Israel

שם: נתיב, צוריאנו, כהן, עו"ד

כתובת : זלמן הוז 3, ת.ד. 3068, עפולה, 18000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric water heater, heat pumps, solar systems and 
solar water heater.

מחממי מים חשמליים, משאבות חום, מערכות סולאריות, דודי 
מים חמים.                     

י"ח אדר תשע"ג - 2628/02/2013



Trade Mark No. 235655 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel People's Theatre (2001) Ltd. שם: תיאטרון העם ישראל (2001) בע"מ

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

Identification No.: 513170407מספר זיהוי: 513170407

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zvi Bar, Adv.

Address: 9 Hahistadrut St., Hod Hasharon, 45270, Israel

שם: צבי בר, עו"ד

כתובת : רח' ההסתדרות 9, הוד השרון, 45270, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing and production of story- telling shows 
and/or theatre shows and/or entertainment for the tv, 
internet, radio, mobile media and different media 
aspects; all included in class 41.

אספקה והפקה של מופעי מספרי סיפורים ו/או תיאטרון ו/או 
בידור לטלוויזיה, לאינטרנט, לרדיו, לאמצעי תקשורת 

סללולאריים ולאמצעי מדיה שונים.הנכללים כולם בסוג 41.       
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Trade Mark No. 235927 מספר סימן

Application Date 16/02/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hanwha Corporation 

Address: 1 Janggyo-dong, Jung-gu, Seoul, Republic of 
Korea

Identification No.: 71936

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

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

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ingot, silicone ingot; wafers [silicon slices]; photo 
voltaic cells in the nature of crystalline cells; 
crystalline silicon cell modules for production of 
electricity; thin-film modules; thin-film targets; solar 
powered devices for generating energy; components 
for solar photovoltaic modules; solar cells; anodes; 
cathodes; lithium secondary battery; lithium 
secondary battery modules; lithium secondary battery 
packs; all included in class 9.

מטיל מתכת, מטיל צורן, וואפר (שבבים מצורן); תאים 
פוטו-אלקטריים מסוג תאים גבישיים; יחידות תאי צורן גבישיות 
לייצור חשמל; יחידות מפילם דק; מטרות פילם דק; התקנים 
הפועלים באמצעות אנרגית השמש לייצור אנרגיה; רכיבים 
ליחידות פוטו-וולטאיות הפועלות באמצעות אנרגית השמש; 
תאים הפועלים באמצעות אנרגית השמש; אנודות; קטודות; 

סוללות ליתיום משניות; יחידות סוללות ליתיום משניות; חפיסות 
סוללות ליתיום משניות; הנכללים כולם בסוג 9.                       
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Trade Mark No. 236466 מספר סימן

Application Date 22/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068446 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMAGINARIUM, S.A.

Address: Plataforma Logística Pla-Za -,C/Osca, 4, E-
50197 ZARAGOZA, Spain

Identification No.: 72101

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; Christmas tree 
decorations.
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Trade Mark No. 236702 מספר סימן

Application Date 28/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; 
sensitized films, unexposed; synthetic resins; 
thermoplastic and thermosetting synthetic resins 
organic molding compositions, for general use in the 
industrial arts; chemical intermediates; 
organosilicone compounds-namely, polysiloxanes 
and silanes in the form of resins, pastes, fluids, 
elastomers, vulcanizing preparations and 
accelerators; antifoaming agents; catalysts for paints; 
chemicals for developing and fixing x-ray films and 
other chemicals associated with the development of 
said films; phosphors; chemical substances for use 
as nuclear fissionable material; fuel for nuclear 
reactors; fused quartz in various shapes such as 
discs, ingots, rods and tubes for general use in the 
industrial arts; adhesive substances used in industry; 
polycrystalline alumina ceramic, for general use in 
the industrial arts; soldering fluxes and preparations; 
thermoplastic and thermosetting adhesives; 
chemicals, biochemicals and reagents for use in 
industry, science and research; chemical 
preparations, kits and reagents for analysis or 
diagnosis used for scientific purposes, namely, 
chemical preparations for cell separation and culture, 
nucleic acid purification, nucleotides, fluorescent 
nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins, 
amino acids, organic molecules, and markers for 
DNA/RNA synthesis; reagents for luminescence; 
reagents for gene expression quantification; reagents 
for use with the polymerase chain reaction process; 
reagents for use with the rolling circle amplification 
process; reagents for DNA cloning and vectors, 
modifying and restriction enzymes; reagents for 
labeling, sequencing and fragment analysis of nucleic 
acids, proteins and custom synthesis; reagents for 
recombinant protein expression purification; 
chromatography media; reagents for electrophoresis, 
bioinformatics, spectrophotometry and fluorometry; 
radiochemicals for scientific research use; reagents 

כימיקלים בשימוש בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות, 
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים, חומרי 
פלסטיק בלתי מעובדים; זבל אורגני; תרכובות לכיבוי אש; 
תכשירי חישול והלחמה; חומרים כימיים לשמירה על מצרכי 
מזון; חומרי שיזוף; דבקים בשימוש בתעשייה; סרטי צילום 
רגישים, בלתי חשופים; שרפים סינתטיים; הרכבי דפיסה 

אורגניים של שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשרים בחום, 
לשימוש כללי בשיעורי מלאכה; תוצרי ביניים כימיים; תרכובות 

סיליקון-אורגניות דהיינו, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת 
שרפים, משחות, נוזלים, אלסטומרים, תכשירי גיפור ומאיצים; 
גורמים מונעי קצף; זרזים לצבעים; כימיקלים לפיתוח וקיבוע של 
סרטי רנטגן וכימיקלים אחרים הקשורים בפיתוח של סרטים 
אלה; זרחנים; חומרים כימיים לשימוש כחומר גרעיני מתבקע; 
דלק לכורים גרעיניים; קוורץ מותך בצורות שונות כמו דסקות, 
מטילים, מוטות וצינורות לשימוש כללי בשיעורי מלאכה; דבקים 
בשימוש בתעשייה; קרמיקה מאלומין רב-גבישי, לשימוש כללי 

בשיעורי מלאכה; תכשירי התכה והלחמה; דבקים 
תרמופלסטיים ומתקשרים בחום; כימיקלים, חומרים ביוכימיים 
וראגנטים לשימוש בתעשייה, במדע ובמחקר; תכשירים כימיים, 
ערכות וראגנטים לאנליזה או אבחנה בשימוש למטרות מדעיות, 

דהיינו, תכשירים כימיים להפרדת תאים ולתרביות תאים, 
לטיהור חומצות גרעיניות, נוקלאוטידים, נוקלאוטידים 

פלואורסצנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, חלבונים, 
חומצות אמינו, מולקולות אורגניות וסמנים לסינתזה דנ"א/רנ"א; 

ראגנטים לנהורנות; ראגנטים לכימות ביטוי הַּגֵן; ראגנטים 
לשימוש עם תהליך תגובת השרשרת הפולימרזית; ראגנטים 
לשימוש עם תהליך הגברת מחזור גלגול; ראגנטים לשיבוט 
דנ"א ונשאים, אנזימי שינוי וקיטוע; ראגנטים לתיוג, הרצפה 
ואנליזת קטיעים של חומצות גרעיניות, חלבונים וסינתזה 

מותאמת אישית; ראגנטים לטיהור ביטויי חלבון הצרפי; מדיה 
כרומטוגרפית; ראגנטים לאלקטרופורזיה, ביואינפורמטיקה, 
ספקטרופוטומטריה ופלואורומטריה; רדיו-כימיקלים לשימוש 

במחקר מדעי; ראגנטים לתבחיני קרבה נוצצים (SPA); תבחיני 
סינון בעלי תזרומת גבוהה לפיתוח תרופות; ראגנטים 

למיקרוסקופיה פלואורנות לייזר משותפת מוקדים עם הפרדה 
גבוהה; כימיקלים ייחודיים לשימוש בתעשייה, במדע ובמחקר; 
גזים ותערובות גזים למטרות תעשייתיות, מדעיות ומחקריות; 
תכשירים וחומרים כימיים לשימוש בייצור של מוצרי רוקחות, 
תכשירי וחומרי אבחנה; ראגנטים לבדיקות כימיות, תמיסות 

מלח ונייר מצופה ראגנט כולם לשימוש מדעי ובמעבדה; יסודות 
כימיים בקיעים לשימוש במחקר מדעי; יסודות ואיזוטופים 

רדיואקטיביים למטרות תעשייתיות, מדעיות ומחקריות; מקורות 
רדיואקטיביים וסטנדרטים לשימוש בשיטות רדיוגרפיות; 

מקורות רדיואקטיביים לשימוש בשיטות בדיקה לא הרסנית, 
טיהור ועיקור; רדיונוקלידים לשימוש במחקר מדעי; כימיקלים 
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for scintillating proximity assays; high through put 
screening assays for drug development; reagents for 
high resolution laser fluorescence confocal 
microscopy; specialty chemicals for use in industry, 
science and research; gases and gas mixtures for 
industrial, research and scientific purposes; chemical 
preparations and substances for use in the 
manufacture of pharmaceutical products, diagnostic 
preparations and substances; chemical test reagents, 
saline solution and reagent-coated paper all for 
scientific and laboratory use; fissionable chemical 
elements for scientific research use; radioactive 
elements and isotopes for industrial, scientific and 
research purposes; radioactive sources and 
standards for use in radiographic techniques; 
radioactive sources for use in non-destructive testing, 
purification and sterilizing techniques; radionuclides 
for scientific research use; chemicals and chemical 
compositions for use in the treatment of water 
systems, wastewater treatment systems, cooling 
water systems, boiler water and steam generating 
systems, boiler condensate systems, fluid separation 
systems, water clarification and dewatering in 
aqueous systems, conditioning systems, gas 
cleaning systems, industrial process systems, fuels 
and fuel processing systems, hydrocarbon and gas 
processing systems, oil and gas processing and 
petrochemical systems, pulp and papermaking 
systems, metal and plastic coating systems, metal 
processing systems; chemical products, namely 
chemical gasoline additives, distillate fuel additives 
and performance additives for fuels used in turbine 
engines; bags of chemically-treated water-absorbing 
granular materials for placement into fuel tanks; test 
kit consisting of reagents used for determining the 
presence of algae and active organic organisms in 
diesel fuel; bacteria cultures and nutrients for 
wastewater and sludge treatment; polymeric 
chemicals used to disperse particulate matter in 
steam generating equipment; chemicals and 
chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product 
operations of iron and steel industries. chemicals, 
catalysts, plastic semi-worked products for use as 
material, acid gas eliminating filters, unprocessed 
plastics, zinc oxide whisker crystals; none of the 
above covering photographic, cinematographic or 
optical goods; all included in class 1.

ותרכובות כימיות לשימוש בטיפול במערכות מים, מערכות 
לטיפול בשפכים, מערכות מי קירור, מערכות למי דודי חימום 
ולהפקת קיטור, מערכות תעבית דוד חימום, מערכות להפרדת 

נוזלים, צילול מים וסילוק מים במערכות מימיות, מערכות 
אכשור, מערכות לניקוי גזים, מערכות לתהליכים תעשייתיים, 
דלקים ומערכות עיבוד דלקים, מערכות לעיבוד פחמימנים 

וגזים, מערכות לעיבוד נפט וגז ומערכות פטרוכימיות, מערכות 
לייצור עיסה ונייר, מערכות לציפוי במתכת ופלסטיק, מערכות 
לעיבוד מתכות; מוצרים כימיים, דהיינו תוספים כימיים לדלק, 
תוספים למזוט ותוספים לשיפור הביצועים של דלקים בשימוש 
במנועי טורבינה; שקיות של חומר מגורען סופג מים מטופל 

כימית להכנסה במכלי דלק; ערכת בדיקה המורכבת מראגנטים 
המשמשים לקביעת הנוכחות של אצות ואורגניזמים אורגניים 

פעילים בסולר; תרביות חיידקים ומזינים לטיפול בשפכים ובוצה; 
כימיקלים פולימריים המשמשים לפיזור חומר חלקיקי בציוד 

להפקת קיטור; כימיקלים ותרכובות כימיות כמונעי באוש ושוברי 
תחליבים בייצור קוק ופעולות תוצרי לוואי של תעשיות הברזל 
והפלדה. כימיקלים, זרזים, מוצרים פלסטיים חצי-מעובדים 
לשימוש כחומר, מסננים לסילוק גז חומצי, חומרי פלסטיק לא 
מעובדים, גבישי שערה של תחמוצת אבץ; אף אחד מהמוזכרים 
לעיל המכסה מוצרי צילום, הסרטה או אופטיקה; הנכללים כולם 
בסוג 1.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          
Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; corrosion inhibitants in the nature of a coating 
for use in the metal finishing industry, namely, a final 
aqueous acidic rinse; corrosion inhibitants in the 
nature of a coating for use in cooling water systems; 
corrosion inhibitants in the nature of a coating, 
namely, resinous coatings for metal and masonry 
surfaces; coating materials, etching fluids; toner 
cartridges for printer use; ink cartridges for printer 
use; toners, toners for copying apparatus and 
machines, toners for facsimile apparatus and 
machines; all included in class 2.

צבעים, ציפויים, לכות; משמרים מונעי חלודה ומונעי בליה של 
עץ; צובענים; צורבים; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות בצורת 
רדידים ואבקה לצבעים, דקורטורים, מדפיסים ואמנים; מעכבי 
שיתוך בצורת ציפוי לשימוש בתעשיית גימור מתכות, דהיינו, 
שטיפה חומצית מימית סופית; מעכבי שיתוך בצורת ציפוי 

לשימוש במערכות מי קירור; מעכבי שיתוך בצורת ציפוי, דהיינו, 
ציפויי שרף למשטחי מתכת ואבן; חומרי ציפוי, נוזלי צריבה; 
מחסניות טונר לשימוש במדפסות; מחסניות דיו לשימוש 

במדפסות; טונרים, טונרים למכשירי העתקה ומכונות העתקה, 
טונרים למכשירי פקס ומכונות פקס; הנכללים כולם בסוג 2.       
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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; cleaning 
preparations containing chemicals and chemical 
compositions for use in cleaning steel, aluminum, 
galvanized and mixed metal surfaces for general 
industrial use in the manufacture of metal products; 
cleaning agents containing chemicals and chemical 
compositions for use in industry to remove 
contaminants from industrial process systems; paint 
strippers containing chemicals and chemical 
compositions to remove paint from equipment 
surfaces in paint spray booth operations; all included 
in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי 
ניקוי, הברקה, צחצוח וליטוש; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 

דברי קוסמטיקה, תחליבי שיער; תכשירים לניקוי שיניים; 
תכשירי ניקוי המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש 
בניקוי פלדה, אלומיניום, משטחי מתכת מגולוונים ומעורבים 
לשימוש תעשייתי כללי בייצור של מוצרי מתכת; חומרי ניקוי 

המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש בתעשייה להסרת 
מזהמים ממערכות של תהליכים תעשייתיים; מסירי צבע 

המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות להסרת צבע ממשטחי ציוד 
בפעולות תאי ריסוס צבע; הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; pharmaceutical preparations for use in 
diagnosis; veterinary pharmaceutical preparations for 
use in diagnosis; pharmaceutical and veterinary 
substances for medical purposes; diagnostic 
reagents and preparations for medical purposes; 
diagnostic substances for medical purposes; contrast 
media for medical imaging; diagnostic scanning 
agents for in vivo use; diagnostic imaging agents for 
magnetic resonance imaging; radiopharmaceutical 
products for clinical, medical, scientific and research 
use; radiopharmaceutical sources and standards for 
use in nuclear medicine; radioactive pharmaceutical 
preparations and non-radioactive reagents for 
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic 
or therapeutic use; gases and gas mixtures for 
medical imaging; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ותכשירים וטרינריים; תכשירים תברואיים 
למטרות רפואיות; חומרים תזונתיים המותאמים לשימושים 
רפואיים, וכן מזון לתינוקות; פלסטרים, חומרי חבישה; חומר 
לסתימת שיניים, שעווה דנטלית; חומרי חיטוי; תכשירים 
להשמדת מזיקים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; תכשירי 

רוקחות לשימוש באבחנה; תכשירי רוקחות וטרינרית לשימוש 
באבחנה; חומרי רוקחות וחומרים וטרינריים למטרות רפואיות; 
ראגנטים ותכשירים אבחנתיים למטרות רפואיות; חומרים 
אבחנתיים למטרות רפואיות; מדיה ניגודית לדימות רפואי; 
חומרי סריקה אבחנתיים לשימוש אין ויוו (in vivo); חומרי 
דימות אבחנתיים לדימות תהודה מגנטית; מוצרי רוקחות 
רדיואקטיביים לשימוש קליני, רפואי, מדעי ומחקרי; מקורות 

וסטנדרטים תרופתיים-רדיואקטיביים לשימוש ברפואה גרעינית; 
תכשירי רוקחות רדיואקטיביים וראגנטים לא רדיואקטיביים 

לייצור תרופות רדיואקטיביות לשימוש אבחנתי או טיפולי אין ויוו 
(in vivo); גזים ותערובות גזים לדימות רפואי; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand operated; 
incubators for eggs; apparatus, equipment and 
instruments for the generation of power, namely, 
electric generators and wind powered electricity 
generators; turbines; turbines for power generation; 
wind turbines for power generation; wind turbines in 
association with wind farms, turbine generating 
installations, namely, power generating installations; 
engines for the generation of electricity; and parts 
and fittings for all the aforesaid; solar-powered 
electricity generators; machines and machine 
systems including component parts and fittings for 
the generation, transformation, conversion, 
transmission, distribution, control and utilization of 
electricity; dynamo electric machines, induction 
devices, electric translating devices, electric 
regulating and controlling devices, electric lamps, 
electric measuring instruments, electric protective 
devices, switchboards, switchboard appliances, 
wiring devices, and supplies; electric motors of all 

מכונות וכלי מכונות; מוטורים מנועים (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); רכיבי צימוד ותמסורת למכונות (למעט לכלי רכב 
יבשתיים); כלים חקלאים שאינם מופעלים ידנית; מדגרות 

לביצים; מכשירים, ציוד וכלים לייצור חשמל, דהיינו, גנרטורים 
חשמליים וגנרטורים לחשמל מופעלים באמצעות הרוח; 

טורבינות; טורבינות לייצור חשמל; טורבינות רוח לייצור חשמל; 
טורבינות רוח בשילוב עם חוות רוח, מתקני ייצור מבוססי 

טורבינות, דהיינו, מתקנים לייצור חשמל; מנועים לייצור חשמל; 
וחלקים ואבזרים לכל האמור לעיל; גנרטורים סולאריים לחשמל; 

מכונות ומערכות מכונות כולל רכיבים ואבזרים להפקה, 
השנאה, המרה, תמסורת, חלוקה, בקרה וניצול של חשמל; 
מכונות חשמל מופעלות בכוח מכני, התקני השראה,  התקני 
המרה חשמליים, התקנים חשמליים לוויסות ובקרה, נורות 
חשמל, מכשירי מדידה חשמליים, התקני הגנה חשמליים, 
לוחות בקרה, כלים של לוחות בקרה, התקני תיול והספקות; 
מנועים חשמליים מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז וחלקים 

שלהן, גנרטורים חשמליים וחלקיהם, מנועי מטוסים, מדחסים; 
מכונות כביסה, מייבשים, מדיחי כלים, מתקנים לסילוק אשפה 
ודוחסי אשפה; משאבות, דהיינו, משאבות צנטריפוגליות, 
משאבות דוק, משאבות מפוח ומשאבות תהליך והעברה; 

התקנים לבקרת נוזלים, דהיינו, שסתומים, מדי זרם, מתגי לחץ, 
קוצבי רצף, וסתים, מיישרים, מפלטים, ובקרים ומתגים 
חשמליים; מחסניות להפרדת נוזלים וחלקים עבורן, כולל 
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kinds, steam and gas turbines and parts thereof, 
electric generators and their parts, aircraft engines, 
compressors; washing machines, dryers, 
dishwashers, garbage disposers and compactors; 
pumps, namely, centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps and process and transfer 
pumps; fluid control devices, namely, valves, flow 
meters, pressure switches, sequence timers, 
regulators, levelers, ejectors, and electrical controls 
and switches; fluid separation cartridges and parts 
therefore, including semi-permeable membranes; 
filter cartridges for various industrial machines for 
filtration applications including the filtration of coating 
solutions for the manufacture of magnetic tape and 
the filtration of petrochemicals, portable water, beer 
in the brewing industry, and other specialty 
chemicals; machines for the feeding and application 
of chemicals for industrial use; axial and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submersible and centrifugal pumps; turboexpanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refueling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts for all the foregoing 
namely, pumps, valves, fuel filters, filter casings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
seals; steam condensers; boat engines; 
turbochargers for engines; fuel injectors; welding 
machines, industrial robots, machines for inserting 
electronic components, dry etching machinery, micro 
electric-discharge machines, optical disc production 
systems, precision joining equipment, processing 
machines for printed wired boards, welding wire, 
parts mounting machines, soldering machines, screw 
fastening machines, electric power tools; electric 
motors, electric generators; elevators (lifts); washing 
and drying machines, electric clothes washing 
machines, electric clothes dryers, electric dish 
washers; compressors (non surgical); pumps, electric 
pumps; mixing, cutting and chopping machines, 
blender machines, electric juice extractors, electric 
food processors, electric meat grinders, electric can 
openers, electric knife sharpeners, electric coffee 
mills, electric ice crushers, electric waste processors; 
garden tools, electric lawn mowers, garden sprayers 
for disinfectants and insecticides; electric appliances 
for cleaning, electric vacuum cleansers, electric floor 
polishers; electric window cleaners; all included in 
class 7.

ממברנות חדירות למחצה; מחסניות סינון למכונות תעשייה 
שונות ליישומי סינון כולל סינון תמיסות ציפוי לייצור סרט מגנטי 
וסינון חומרים פטרוכימיים, מי שתייה, בירה בתעשיית הבירה 
וכימיקלים ייחודיים אחרים; מכונות להזנה ויישום של כימיקלים 
לשימוש תעשייתי; מדחסים ציריים וצנטריפוגליים; מדחסי נענד; 
מדחסי ברגים ושבשבים; משאבות סיבוביות, משאבות ריק, 
משאבות חשמליות, משאבות טבילה ומשאבות צנטריפוגליות; 
טורבינות התפשטות, דהיינו מדחסי אוויר וחשמל; מכונות 
תדלוק בגז טבעי דחוס (CNG) לכלי רכב יבשתיים וציוד 

תעשייתי ואבזרים וחלקים לכל הנזכרים לעיל, דהיינו משאבות, 
שסתומים, מסנני דלק, בתי מסננים, חוגות מפלג, להבים, 
מסבים ואטמים מכניים; מעבי קיטור; מנועי סירות; מגדשי 

טורבו למנועים; מזרקי דלק; מכונות ריתוך, רובוטים 
תעשייתיים, מכונות לשיבוץ רכיבים אלקטרוניים, מכונות 

לצריבה יבשה, מכונות לפריקה חשמלית מיקרו, מערכות לייצור 
דיסק אופטי, ציוד לחיבורים מדוייקים, מכונות עיבוד ללוחות תיל 
מודפסים, תיל ריתוך, מכונות להרכבת חלקים, מכונות הלחמה, 
מכונות להידוק ברגים, כלי עבודה חשמליים; מנועים חשמליים, 
גנרטורים חשמליים; מעליות; מכונות כביסה וייבוש, מכונות 
כביסה חשמליות, מייבשי בגדים  חשמליים, מדיחי כלים 
חשמליים; מדחסים (לא כירורגיים); משאבות, משאבות 

חשמליות; מכונות ערבוב, חיתוך וקיצוץ, בלנדרים, מסחטות 
חשמליות, מעבדי מזון חשמליים, מטחנות בשר חשמליות, 
פותחנים חשמליים, משחיזי סכינים חשמליים, מטחנות קפה 
חשמליות, מרסקי קרח חשמליים, מעבדי אשפה חשמליים; כלי 
גינה, מכסחות דשא חשמליות, מרססי גינה למחטאים וקוטלי 
חרקים; כלים חשמליים לניקוי, שואבי אבק חשמליים, מבריקי 
רצפה חשמליים; מנקי חלונות חשמליים; הנכללים כולם בסוג 7. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      
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; 
protective helmets for sports; glasses, sunglasses, 
sports glasses; software, games software; fuel 
pumps for service stations for fueling airplane 

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, למחקר, לצילום, סינמטוגרפיים, 
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת 
חיים וללימוד; מכשירים וכלים להולכה, למיתוג, להשנאה, 
לצבירה, לוויסות או לבקרה של חשמל; מכשירים להקלטה, 
לשידור או לשעתוק של קול או תמונה; נשאי נתונים מגנטיים, 

דיסקים להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים 
למכשירים מופעלי מטבעות; קופות רושמות, מכונות חישוב, 

ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; מכשירים לכיבוי אש; קסדות מגן 
לספורט; משקפיים, משקפי שמש, משקפי ספורט; תוכנה, 

תוכנה למשחקים; משאבות דלק לתחנות שירות לתדלוק מנועי 
מטוסים; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו משאבות דלק עם מונה, 
מדידים חשמליים למפלס הדלק, שסתומי בקרה לוויסות 
ההזרמה בקווי גז ודלק; מערכות אוטומטיות לניהול תחנות 

דלק, הכוללות תוכנת הפעלה למחשב, משאבות דלק עם מונה, 
לוחות בקרת קצב זרימה, קווי דלק ונחירי ניפוק לתדלוק כלי 

י"ח אדר תשע"ג - 3328/02/2013



engines; fuel distribution equipment, namely, 
metered fuel pumps, electrical fuel level gauges, 
control valves for regulating the flow of gases and 
fuel lines; automated fuel station management 
systems comprising computer operating software, 
metered fuel pumps, rate control panels, fuel lines 
and dispensing nozzles for fueling land and marine 
vehicles and marine vehicles and aircraft; gas 
meters; on-board and wayside signaling and 
communication systems, train inspection systems, 
cross warning systems, swithmachines; GPS - based 
tracking and monitoring systems for the railroad and 
transit industries; electrical devices and electrical 
power distribution products, namely, capacitors, 
circuit breakers, circuit breaker load centers, circuit 
closers, circuit interrupters, commutators, contactors, 
current rectifiers, current limiters, electric contacts, 
electric collectors, electric conductors, electric 
connectors, electric controllers, electric inductors, 
electric power supplies, electricity distribution boards 
and boxes, electricity distribution consoles, electricity 
switchboards and switchboxes; computer software 
for, persons who troubleshoot and maintain 
programmable controllers, computer software for 
analyzing blood vessels including cardiac vessels 
which also provides calculation functions with respect 
to blood vessels, computer software for use with 
medical patient monitoring equipment, computer 
software for receiving, processing, transmitting and 
displaying data, computer software for use in 
developing personalized asset allocation programs; 
computer software for use on-line which enables 
office equipment dealers to submit applications, 
manage portfolios and communicate with the 
company; computer software for use in accessing 
mortgage and insurance information, computer 
software for collecting data involving vital medical 
signs, computer software for use in electrical power 
systems analyses and instructional manual in 
electronic format sold as a unit therewith, computer 
software for use by employees for financial 
institutions for determining financial investments for 
clients and in processing the sale of the identified 
investments, computer software for obtaining 
information on the flood-hazard status of real 
property, computer software for the development of 
graphical user interfaces and data visualization, 
computer software for use in the calculation of 
mortgage payments, computer software for 
regulating and managing vehicle fleet maintenance 
services, computer software for use in connection 
with accessing and utilizing commercial computer 
services, computer software for use by customers to 
obtain lease portfolio information, computer software 
for a radiology information system for use by 
radiologists and radiology departments, computer 
software for use in the database management of 
employee and patient information for patient 
monitoring and archival purposes, computer software 
installed on and used in connection with PC's and 
medical monitoring equipment for graphical user 
interface, computer software for use in sending 
encrypted and compressed data over paging carrier 
systems, computer software for providing access to 
websites where buyers and sellers can conduct 
business electronically, and computer software for 
underground navigation namely for navigation of 

רכב יבשתיים וכלי שיט וכן כלי שיט וכלי טיס; מוני גז; מערכות 
איתות ותקשורת מוסעות או מותקנות בצד הדרך, מערכות 
לפיקוח על רכבות, מערכות אזהרה בחצייה, התקני מיתוג; 

מערכות מעקב וניטור מבוססות GPS לתעשיות מסילות הברזל 
וההובלה; התקנים חשמליים ומוצרים לחלוקת כוח חשמלי, 
דהיינו קבלים, מפסקים אוטומטיים, מרכזי עומס של מפסקים 
אוטומטיים, סוגרי מעגל, מנתקי מעגל, מחלפים, מגענים, 

מיישרי זרם, מגבילי זרם, מגעים חשמליים, קולטים חשמליים, 
מוליכים חשמליים, מחברים חשמליים, בקרים חשמליים, 

משרנים חשמליים, ספקי כוח חשמליים, לוחות סעף ותיבות 
סעף לחשמל, עמדות סעף לחשמל, לוחות מיתוג ותיבות מיתוג 

לחשמל; תוכנת מחשב לאנשים העוסקים באיתור תקלות 
ובתחזוקה של בקרים הניתנים לתכנות, תוכנת מחשב לבדיקת 
כלי דם, כולל כלי דם לבביים, שגם מספקת פונקציות חישוב 

לגבי כלי דם, תוכנת מחשב לשימוש יחד עם ציוד רפואי לניטור 
מטופלים, תוכנת מחשב לקבלה, עיבוד, העברה והצגה של 
נתונים, תוכנת מחשב לשימוש בפיתוח תוכניות מותאמות 
אישית להקצאת נכסים; תוכנת מחשב לשימוש מקוון 

המאפשרת לספקי ציוד משרדי להגיש הצעות, לנהל תיקים 
ולתקשר עם החברה; תוכנת מחשב לשימוש בגישה למידע על 
משכנתאות וביטוח, תוכנת מחשב לאיסוף נתונים הכוללים 

סימנים רפואיים חיוניים, תוכנת מחשב לשימוש בניתוחים של 
מערכות כוח חשמליות וחוברת הדרכה בפורמט אלקטרוני 

הנמכרת יחד איתה כיחידה אחת, תוכנת מחשב לשימוש על-ידי 
עובדי מוסדות פיננסיים לצורך קביעת השקעות פיננסיות 
ללקוחות ובעיבוד מכירתן של ההשקעות המזוהות, תוכנת 

מחשב לקבלת מידע על המצב של נדל"ן מבחינת סכנת הצפה, 
תוכנת מחשב לפיתוח ממשקי משתמש גרפיים והחזיית נתונים, 

תוכנת מחשב לשימוש בחישוב תשלומי משכנתא, תוכנת 
מחשב לוויסות וניהול שירותי תחזוקה לציי רכב, תוכנת מחשב 
לשימוש בהקשר של גישה לשירותי מחשב מסחריים וניצולם, 
תוכנת מחשב לשימוש על-ידי לקוחות לקבלת מידע על תיק 
חכירות, תוכנת מחשב למערכת מידע רדיולוגית המיועדות 
לשימוש על-ידי רדיולוגים ומחלקות רדיולוגיה, תוכנת מחשב 
לשימוש בניהול מסד הנתונים של מידע על עובדים ומטופלים 
לצורך ניטור מטופלים ולשימושים ארכיוניים, תוכנת מחשב 
המותקנת ומנוצלת בהקשר של מחשבים אישיים וציוד ניטור 
רפואי לממשק משתמש גרפי, תוכנת מחשב לשימוש במשלוח 
נתונים מוצפנים ודחוסים דרך מערכות זימון, תוכנת מחשב 
למתן גישה לאתרי אינטרנט בהם קונים ומוכרים יכולים לנהל 
עסקים באופן אלקטרוני, ותוכנת מחשב לניווט תת-קרקעי, 
דהיינו לניווט של מכלול גשושים לעומק קדח לקידוחי נפט 

ומכלולי קידוח לניתוב שירותים תת-קרקעיים; כלים ומכשירים 
אלקטרוניים, גרעיניים, תעשייתיים ומעבדתיים לבדיקה, מדידה, 
מחשוב ובקרה; סחורות חשמליות, מוצרים לחילול ולחלוקה של 
אנרגיה חשמלית ומוצרים להגנה מפני נחשולי מתח ומתח-יתר, 
דהיינו כליאי ברק, פסי הולכה, קבלים; מגעני תאורה; בקרים 
והתקני קלט/פלט; נתיכים; בקרי תאורה; תיבות מיתוג, נוריות 
LED, דהיינו, דיודות פולטות אור, וסתי מתח לכוח חשמלי, 
התקנים להגנה מפני נחשולי מתח, התקנים להדברת נחשולי 
מתח, מדי מתח, מעגלים מודפסים חשמליים, ממסרים וקוצבי 
זמן, סולנואידים ומפסקי גבול, מתנעים ידניים למתח מלא, 
מתנעים למתח מופחת, מתגים חשמליים ואבזרי ניתוק, פסי 
חיבור ולוחות שאיבה של לוחות מעגלים, מפסקים אוטומטיים 
ואבזרי ניתוק, שנאים, לוחות חשמל לתאורה וכוח, תילים, 
כבלים, פתילים ומוליכים חשמליים, חיווט חשמלי ואבזרי 
חשמל, כליאי ברק, מוני חשמל, מדי הספק, נגדי הארקה, 
חיישני לחות וטמפרטורה; חיישני בניין ועץ; חיישני כיול 

תעשייתיים, לחצנים, מרכזי בקרה למנועים, תילי חימום על 
בסיס התנגדות חשמלית ובקרים חשמליים עבורם ווסתי מתח 
הנכללים בסוג זה; תוכנה ותוכניות מחשב לשימוש בתעשייה, 
במחקר וברפואה; מכשירים לאלקטרופורזה; עמודות הפרדה 
ומשאבות לכרומטוגרפיה; מכשירים לייצור מבנים זעירים; 

מכשירים למערכות ביואינפורמטיקה; מכשירים לנצנוץ; מכשירי 
דימות לפליטות רדיואקטיביות ומאירות; מערכות משולבות 
לסינתזה וטיהור; מכשירים המייצרים אוליגונוקלאוטידים; 
מכשירים למערכי בדיקה חומר ביולוגי; מערכות אופטיות 
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down hole probe assembly for oil drilling and drilling 
assemblies for routing underground utilities; 
electronic, nuclear, industrial and laboratory testing, 
measuring, computing and control instruments and 
apparatus; electrical goods, electrical power 
generation and distribution products and electrical 
voltage and overvoltage surge products, namely, 
arresters, busways; capacitors; lighting contactors; 
controllers and input/output devices; fuses; lighting 
controls; switch boxes, LEDs, namely, light emitting 
diodes, voltage regulators for electric power, voltage 
surge protectors, voltage surge suppressors, 
voltmeters, electrical circuit boards, relays and 
timers, solenoids and limit switches, full-voltage 
manual starters, reduced voltage starters, electrical 
switches and disconnects, circuit board terminal 
blocks and pumping panels, circuit breakers and 
disconnects, transformers, electrical lighting and 
power circuit boards, electrical wires, cables, cords, 
and conductors, electrical wiring and fixtures, 
lightning arrestors, electricity meters, power meters, 
grounding resistors, humidity and temperature 
sensors; building and wood sensors; industrial 
calibration sensors, push buttons, motor control 
centers, electrical resistance heating wires and 
electrical controllers therefore and voltage regulators 
included in this class; software and software 
programs for industrial, research, and medical use; 
apparatus for electrophoresis; chromatography 
columns and pumps; apparatus for microfabrication; 
apparatus for bioinformatics systems; apparatus for 
scintillation; imaging apparatus for radioactive and 
luminescent emissions; synthesis and purification 
integrated systems; apparatus manufacturing 
oligonucleotides; apparatus for microarrays; laser 
based optical systems for digital imaging; microarray 
slides; laboratory glassware; vials and microvials; 
microtitre plates; computer software for hospital 
operating room management; computer software for 
critical care information management; industrial 
process control software; computer software 
programs and program manuals sold as a unit for 
use in factory management; graphical user interface 
based computer programs for controlling machines in 
industrial automation applications; software for 
creating graphics displays and editing dynamic data 
interfaces for realtime graphics applications for 
industrial and business applications; communications 
software for connecting computer network users; 
software for plastic injection molding; software for 
control, monitoring, simulation, communications, data 
logging and collection, and factory automation; 
software to integrate manufacturing machine 
operations, control processes, provide data for 
visualization, track problems and generate production 
reports; packaged software for use in the operation 
and programming of grinding machines in the 
manufacturing industry; industrial process control 
hardware, namely, computer monitors; laptop 
computers, ethernet cards and cables; computer 
networking hardware, memory cards; microchips; 
microprocessors; computer network hubs, switches 
and routers, computer accessories, display devices 
and terminals; computer whiteboards; system boards 
and processors; call control, operator interface, gage 
interfaces and data collectors; control and 
manufacturing applications, namely, statistical 

מבוססות לייזר לדימות דיגיטלי; זכוכיות נושאות למערכי חומר 
ביולוגי; כלי זכוכית מעבדתיים; צלוחיות וצלוחיות-מיקרו; לוחות 
מיקרו-טיטר, תוכנת מחשב לניהול חדר ניתוח של בית חולים; 
תוכנת מחשב לניהול מידע טיפול נמרץ; תוכנה לבקרת תהליך 
תעשייתי; תוכניות מחשב ומדריכי תוכניות הנמכרים כיחידה 

אחת לשימוש בניהול מפעלים; תוכניות מחשב מבוססות ממשק 
משתמש גרפי לבקרת מכונות ביישומי אוטומציה תעשייתית; 
תוכנה ליצירת תצוגות גרפיות ועריכת ממשקי נתונים דינמיים 
ליישומי גרפיקה בזמן אמת ליישומים תעשייתיים ועסקיים; 

תוכנת תקשורת לחיבור משתמשים של רשת מחשבים; תוכנה 
ליציקות פלסטיק בהזרקה; תוכנה לבקרה, ניטור, הדמיה, 

תקשורת, איסוף ורישום נתונים, ואוטומציה של מפעלים; תוכנה 
לשילוב פעולות של מכונות ייצור, תהליכי בקרה, הספקת 

נתונים להחזיה, מעקב אחרי בעיות והפקת דוחות ייצור; תוכנה 
ארוזה לשימוש בהפעלה ובתכנות של משחזות בתעשיית 
הייצור; חומרה לבקרת תהליכים תעשייתיים, דהיינו, צגי 
מחשב; מחשבים ניידים, כרטיסי אתרנט וכבלים; חומרה 
לרישות מחשבים, כרטיסי זיכרון; שבבים; מעבדי מיקרו; 

מרכזות, מתגים ונתבים של רשתות מחשבים, אבזרי מחשבים, 
התקני תצוגה ומסופים; לוחות וירטואליים של מחשבים; לוחות 
מערכת ומעבדים; בקרת שיחות, ממשק המפעיל, ממשקי 
מדידים ואוספי נתונים; יישומי בקרה וייצור, דהיינו, בקרת 

תהליכים סטטיסטיים, איסוף נתונים, בקרה ספרתית מבוזרת; 
מערכות ביצוע ייצור וניהול מסמכים; מוצרים ומערכות לעיבוד 
אותות דיגיטליים, דהיינו בקרות אוטומציה תעשייתית ובקרים 
לוגיים מיתכנתים; כלי מכונות, דהיינו, מוצר בקרה סתגלני מסוג 

בקר חיצוני למיטוב ביצועי החיתוך של חתכים גסים וגסים 
למחצה של כלי מכונות; התקני חומרה לקלט/פלט מבוזר 

ומרוחק, יחידות קלט/פלט, יחידות ממשק, ספקי כוח וחומרת 
הרכבה; מערכות אזעקה בפני פריצה וגנבים; התקני אבטחה, 
דהיינו, מחשבים לוגיים מיתכנתים, לוחות בקרה, גלאי פריצה 
אלקטרוניים, חיישני שבירת זכוכית אלקטרוניים, חיישני רטט 

אלקטרוניים, מגעים מגנטיים לשימוש במערכות אבטחה, לוחות 
מיתוג אלקטרוניים, חיישני תנועה אלקטרוניים למערכות 

אזעקה, מתגים אלקטרוניים רגישים לתנועה, צופרים קוויים, 
רמקולים, הנעים אלקטרוניים, מערכות לבקרת גישה וניטור 

אזעקות; יחידות גילוי ואזעקה לאש, חום ועשן; מערכות בקרת 
גישה מופעלות באמצעות כרטיס מחשב; קוראי כרטיסים, 
מקודדי כרטיסים, וכרטיסים מקודדים לשימוש עם מערכות 
בקרת גישה מופעלות באמצעות כרטיס; מצלמות וידאו; מזהי 
אובייקטים בוידאו; עוקבי אובייקטים בוידאו; קוראי וידאו של 
לוחיות רישוי; מאמתי וידאו של אזעקות; מזהי וידאו של פנים; 
מזהי וידאו של כלי רכב; גלאי וידאו של תנועה; בקרי וידאו של 
דלתות כניסה; גלאי וידאו של פריצה; חומרה ותוכנת עיבוד 
המנתחת תמונות וידאו דיגיטליות כדי לשלוף, לרשום ולדווח 

באופן אוטומטי על מודיעין, ומערכות ניטור וידאו מרחוק ליישומי 
אבטחה ופיקוח; צגי וידאו מרכזיים; רשמי וידאו; מצלמות; 
מערכות וידאו במעגל סגור; מערכות וידאו במעגל סגור 

הכוללות מצלמה אחת או יותר, ובית מצלמה; מקלטים משדרים 
לטווח קצר, אלחוטיים, תדר רדיו; מקלטים משדרים של קווי 
מתח; חומרת בקרת תקשורת להפעלת מצלמה במעגל סגור; 
חומרת בקרת תקשורת, דהיינו בקרי מקלדת, מתגי מטריצה, 
מרבבים, רשמי וידאו דיגיטליים, כיפות משולבות לצילום 
פנורמי-הטיה-זום, בקרי וידאו מרחוק, מקלטים, אזעקה 
אלקטרונית, בקרי ניהול ומזנקים, והתקני תמסורת וידאו 

הנמכרים בנפרד או כחלק ממערכת להפעלת מצלמות במעגל 
סגור; עזרים דיגיטליים אישיים המותאמים לשימוש על-ידי אנשי 

נדל"ן; התקני ממשק תקשורת לשימוש עם מחשבי כף יד; 
מערכות תמסורת מבוססות סיבים אופטיים, דהיינו, משדרים, 
מקלטים ומשדרים-מקלטים מבוססים סיבים אופטיים בשימוש 
בתמסורת של אותות וידאו, שמע ונתונים דרך סיבים אופטיים; 
מתגים חשמליים; מנעולים אלקטרומכניים; מנעולים מגנטיים; 
מפתחות חשמליים; חומרה אלקטרונית ידנית לקליטה, בקרה, 
אחסון, תפעול, הצגה והעברה של נתונים ולהפעלת מנעולים 
אלקטרוניים; כרטיסי גישה אלקטרוניים וקוראים ומקודדים 
עבורם; כרטיסי גישה מגנטיים וקוראים ומקודדים עבורם; 

כרטיסי גישה חכמים וקוראים ומקודדים עבורם; כרטיסי קרבה 
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process control, data collection, distributed numerical 
control; manufacturing execution systems and 
document management; digital signal processing 
products and systems, namely industrial automation 
controls and programmable logic controllers; 
machine tools, namely, an adaptive control product in 
the nature of an external controller to optimize 
machine tool cutting performance of rough and semi-
rough cuts; distributed and remote input/output 
hardware devices, input/output modules, interface 
modules, power supplies and mounting hardware; 
intrusion and burglar alarm systems; security 
devices, namely, programming logic computers, 
control panels, electronic intrusion detectors, 
electronic glassbreak sensors, electronic vibration 
sensors, magnetic contacts for use in security 
systems, electronic switch plates, electronic motion 
sensors for alarm systems, electronic motion 
sensitive switches, hardwire sirens, audio speakers, 
electronic drivers, access control and alarm 
monitoring systems; fire, heat and smoke detecting 
and alarm units; computer card operated access 
control systems; card readers, card encoders, and 
encoded cards for use with card operated access 
control systems; video cameras; video object 
recognizers; video object trackers; video license plate 
readers; video alarm verifiers; video face recognizers; 
video vehicle recognizers; video traffic detectors; 
video access door controllers; video intrusion 
detectors; processing hardware and software that 
analyzes digital video images to automatically 
extract, record and report intelligence, and remote 
video monitoring systems for security and 
surveillance applications; central video monitors; 
video recorders; cameras; closed circuit video 
systems; closed circuit video system comprising one 
or more cameras, and a camera housing; short 
range, wireless, radio frequency transceivers; power 
line transceivers; communication control hardware for 
operating closed circuit camera; communication 
control hardware, namely keypad controllers, matrix 
switchers, multiplexers, digital video recorders, 
integrated pan-tilt-zoom domes, remote video 
controllers, receivers, electronic alarm, management 
controls and triggers, and video transmission devices 
sold separately or as part of a system for operating 
closed circuit cameras; personal digital assistant 
devices configured for use by real estate 
professionals; communications interface devices for 
use with personal digital assistant devices; fiber-optic 
transmission systems, namely, fiber optic 
transmitters, receivers and transceivers used in the 
transmission of video, audio, and data signals over 
optical fiber; electrical switches; electro mechanical 
locks; magnetic locks; electric keys; handheld 
electronic hardware for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data and for 
operating electronic locks; electronic access cards 
and readers and encoders therefore; magnetic 
assess cards and readers and encoders therefore; 
smart access cards and readers and encoders 
therefore; proximity cards and readers and encoders 
therefore; key fobs and readers and encoders 
therefore; bar code access cards and readers, 
encoders, card lamination apparatus; access 
keypads; radio frequency tracking tags; tracking and 
control system comprising one or more radio 

וקוראים ומקודדים עבורם; מחזיקי מפתחות וקוראים ומקודדים 
עבורם; כרטיסי גישה באמצעות ברקוד וקוראים, מקודדים, 

מכשירי למינציה לכרטיסים; מקלדות גישה; תוויות מעקב תדר 
רדיו; מערכת מעקב ובקרה הכוללת תווית תדר רדיו אחת או 
יותר, משדרים-מקלטים, וחיישנים המשמשים לקביעה וניטור 
המיקום והתנועה של נכסים מוחשיים, מלאי ואנשים; חיישנים 
אינפרא-אדומים; חומרה ותוכנת מחשב לניהול מתקנים ובקרה 

על מערכות גישה למתקנים ורכיבים עבורן, דהיינו, לוחות 
בקרה, קוראי כרטיסי גישה, וציוד ומערכות לדימות וידאו, ניטור 

וידאו; רישום על כונן קשיח דיגיטלי, שידור ברשת וגישה 
מרחוק; שרתי אחסון וידאו דיגיטלי מרושתים, ניטור אזעקות 
ואבטחה ליישומים של בקרת גישה ופיקוח; חומרה ותוכנת 
מחשב לבקרה והפעלה של מערכת אבטחה וגישה המורכבת 
ממנעולים, דלתות, גישה וזיהוי; התקנים ומעטי אבטחה בצורת 

תיבות לאחסון מאובטח של מפתחות; ציוד פיקוח הנמכר 
בנפרד כרכיבים או יחד כמערכת הכולל מצלמת פיקוח אחת או 
יותר, מצלמות נסתרות, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, בתי 

מצלמות, מסגרות למצלמות, עדשות למצלמות, צגי וידאו, רשמי 
וידאו, רשמים דיגיטליים, מדיה אחסון וידאו, מתגי וידאו, לוחות 
בקרה, בקרי מקלדת, בקרי ג'ויסטיק, מכשירי ממשק לאזעקות 
וציוד בקרת גישה, משדרים-מקלטים, מקלטים, משדרים, 
מעבדי אותות, מרבבים, מתגי מטריצה, בקרים, בית לוח 

הבקרה, בית המתג, מתגי שנאים, מפצלים, כבלים 
קואקסיאליים, מחברים, גלאי תנועה, מיקרופונים ורמקולים; 

תוכנת ממשק משתמש ותוכנת בקרה לניהול מערכות אבטחה, 
אש וגישה; מנעולים חשמליים; חומרת מחשב ותקשורת 
אלקטרונית ידנית לקבלה, בקרה, אחסון, תפעול, הצגה 

והעברה של נתונים להפעלת מנעולים אלקטרוניים; מחזיקי 
מפתחות אלקטרוניים, קוראים ומקודדים; תוכנת וחומרת מחשב 

לעיבוד נתונים; ספקי כוח, דהיינו סוללות, וסתי 
מיישרים/מתח/זרם ושנאים; לוחות בקרה, דהיינו, מכשירים 
אלקטרוניים מותאמים לניטור חשמלי של פעילות מוגדרת 

מראש ולהפעלת אזעקת פריצה; רמקולים של צופרים; והנעים 
אלקטרוניים של צופרים, דהיינו, מחוללי ומגברי צלילים 

המותאמים לשימוש עם צופרים; תוכנת מחשב לבקרה על 
חומרת תקשורת להפעלה ובקרה של מצלמות במעגל סגור; 
יחידות מיתוג הכוללות מתגי קנה מופעלים מגנטית לשימוש 

במערכות אזעקת פריצה וחישת אש, במכשירי תעשייה לחישת 
מצב, במוני סיבובים, במערכות שולב בטיחות של ארונות ציוד, 
במכשירי תעשייה לבקרת מצב, בכבלי חשמל ובמכשירי בקרה 

של משאבות ושסתומים ומערכות אזעקה לאבטחת בתי 
מגורים; מכשירי בדיקה חשמליים ואלקטרוניים לשיקוף בני 
אדם, כבודה ומטענים לנוכחות של חומרים מסוימים; מכשירי 

בדיקה חשמליים ואלקטרוניים לשיקוף בני אדם, כבודה 
ומטענים לנוכחות של חומרי נפץ ו/או סמים; מכשירים לגילוי 

נוכחות של חומרי נפץ והברחה אחרת; מכשירים לחישת זמן או 
מצב לייזום ובקרה של מחזורי שיקום או זרימת מים לאחור 
לציוד טיפול במים; שסתומי בקרה לציוד הכשרת מים וסינון 
מים; ביו-ראקטורים לתרבית תאים; כלים אנליטיים נישאים, 
דהיינו, גשוש עם רושם המרת נתונים מבוסס מעבד מיקרו 
למדידת כימיקלים אורגניים ואנאורגניים במים; מסננים ובתי 
מסננים לשימוש מעבדה; מכשירים להפרדת נוזלים לשימוש 
מעבדה; מסנני ממברנה לשימוש מעבדה; התקן למדידת 
צפיפות סחף; יחידות דה-יוניזציה לשימוש מעבדה, מסננים 
ובתי מסננים לשימוש מעבדה; מכשירים להפרדת נוזלים 

לשימוש מעבדה; ממברנה לשימוש מעבדה; התקנים לבקרת 
זרימת נוזלים, דהיינו, משאבות, שסתומים, מדי זרם ווסתים 

לשימוש מעבדה; מוניטורים לאוזון; ציוד מעבדה, דהיינו, לוחות 
מיקרו-טיטר נקבוביים לשימוש בביולוגיה של תאים ויישומים 
אחרים של מדעי החיים; בקרות אלקטרוניות לטיפול במים 
ותהליכים, דהיינו, מכשירים לשימוש בטיפול במערכות מים 
מסחריות ותעשייתיות, מערכות מי דודים, מערכות מי קירור, 
ומערכות מים סגורות, מערכות לעיבוד עיסה ונייר, מערכות 

לעיבוד דלק, ומערכות לעיבוד מתכות לאנליזה של הכימיה של 
המערכת, קביעת תוכנית הטיפול המתאימה, החלת הטיפול 
הרצוי וניטור יעילות הטיפול; תוכנת מחשב לניהול נתונים 
בתחומי עיבוד המים והעיסה ונייר; בקרים אלקטרוניים 
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frequency tags, transceivers, and sensors used to 
determine and monitor the location and movement of 
tangible assets, inventory and individuals; infrared 
sensors; computer hardware and software for 
facilities management and controlling facility access 
systems and components therefore, namely, control 
panels, access card readers, and equipment and 
systems for video imaging, video monitoring; digital 
hard drive recording, network transmission and 
remote access; networked digital video storage 
servers, access control and surveillance applications 
alarm monitoring and security; computer software 
and hardware for controlling and operating security 
and access system comprising locks, doors, access, 
and identification; devices and security enclosures in 
the nature of boxes for securing keys; surveillance 
equipment sold individually as components or 
together as a system comprising one or more 
surveillance cameras, covert cameras, close circuit 
television cameras, camera housings, camera 
mounts, camera lenses, video monitors, video 
recorders, digital recorders, video storage media, 
video switches, control panels, keypad controllers, 
joystick controllers, interface apparatus for alarms 
and access control equipment, transceivers, 
receivers, transmitters, signal processors, 
multiplexers, matrix switches, controllers, control 
panel housing, switch housing, transformers 
switches, splitters, coaxial cables, connectors, motion 
detectors, microphones and speakers; computer user 
interface software and control software for managing 
security, fire and access systems; electric locks; 
hand-held electronic computer and communication 
hardware for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; electronic key fobs, 
readers and encoders; data processing software and 
computer hardware; power supplies, namely 
batteries, rectifiers/voltage/current regulators and 
transformers; control panels, namely, electronic 
apparatuses adapted to electrically monitor a pre-
determined activity and activate a burglar alarm; 
siren speakers; and electronic siren drivers, namely, 
tone generators and amplifiers adapted to be used 
for sirens; computer software to control 
communication hardware for operating and 
controlling closed circuit cameras; switch units 
incorporating magnetically actuated reed switches for 
use in burglary and fire sensing alarm systems, in 
industrial position sensing apparatus, in revolution 
counters, in equipment cabinet safety interlock 
systems, in industrial position controlling apparatus, 
in electrical cables and in pump and valve controlling 
apparatus and home security alarm systems; 
electrical and electronic checking apparatus for 
screening individuals, baggage, and cargo for the 
presence of particular substances; electrical and 
electronic checking apparatus for screening 
individuals, baggage, and cargo for the presence of 
explosives and/or narcotics; apparatus for detecting 
presence of explosives and other contraband; time or 
condition sensing apparatus for initiating and 
controlling regeneration or backwash cycles for water 
treatment equipment; control valves for water 
conditioning and water filtration equipment; 
bioreactors for culturing cells; portable analytical 
instruments namely, a probe with a microprocessor 

המשמשים לעיבוד מידע בתחומי עיבוד המים והעיסה ונייר; 
מכשירים לשימוש במערכות מים תעשייתיות למדידה ובקרה 
של רמות ph  ומוליכות; מכשירים להזנת חומר כימי בכמויות 
מדודות למערכת מים תעשייתית, מסחרית או של רשות 

מקומית; מכשירי בדיקה אלקטרוניים לשימוש בטיפול במים; 
ציוד בדיקה מעבדתי - דהיינו, מַבְחֵני קצב ריבוץ ושיתוך; 

 ,ph מעבדה ניידת מצוידת בציוד ומכשור לניטור ומדידת רמות
מוליכות, וריכוז כרומט של מים תעשייתיים וביתיים, לניהול 
אנליזה אנאורגנית של מים ולביצוע בדיקה מיקרוביולוגית של 
מים; מוצרים אלקטרוניים ואלקטרו-כימיים, דהיינו, תאי דלק; 
מכשירים להמרת קרינה אלקטרונית לאנרגיה חשמלית, דהיינו 

יחידות סולריות פוטו-אלקטריות, יחידות סולריות 
פוטו-אלקטריות היברידיות, חיישנים אלקטרוניים למדידת 

קרינת השמש, תאי שמש; מכשירים להמרת קרינה אלקטרונית 
לאנרגיה חשמלית, דהיינו יחידות סולריות פוטו-אלקטריות, 

מערכות, רכיבים וכל מערך מקושר של רכיבי מערכת, מדפסות, 
מדפסות לייזר,מדפסות הזרקת דיו, מדפסות רב-תפקודיות 
ו'הכל כלול', חלקים לכל המוצרים המוזכרים לעיל; יחידות 

אלקטרוניות ידניות לקבלה ו/או תמסורת אלחוטית של נתונים 
המאפשרות למשתמש לקיים מעקב אחרי או לנהל מידע אישי 
ושעשויות גם להיות מסוגלות לשדר ולקלוט תקשורת קול, 
תמונות ווידאו; תוכנה לסנכרון נתונים בין תחנה או יחידה 
מרוחקת ותחנה או יחידה קבועה או מרוחקת ותוכנה 

המאפשרת ומספקת קישוריות אלחוטית חד-כיוונית ודו-כיוונית 
אל נתונים; התקנים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים ותוכנה 
קשורה; התקנים אלקטרוניים ידניים לקבלה ו/או תמסורת 
אלחוטית של נתונים; תוכנה להסטה של מסרים, דואר 

אלקטרוני ו/או נתונים אחרים ממחשב אישי או שרת להתקן 
אלקטרוני ידני אחד או יותר; תוכנת מחשב ותוכנית לניהול 
והפעלה של התקני טלקומוניקציה אלחותיים; תוכנת מחשב 

לגישה, חיפוש, מפתוח ואחזור מידע ונתונים מרשתות מחשבים 
גלובליות ורשתות תקשורת גלובליות, ולעיון וניווט דרך אתרי 
אינטרנט ברשתות אלה; תוכנת מחשב למשלוח וקבלה של 

מסרונים ודואר אלקטרוני ולסינון מידע לא-טקסטואלי 
מהנתונים; התקנים אלקטרוניים ידניים לתקשורת נתונים, קול, 
תמונות ווידאו; תוכנת משחקי מחשב לטלפונים ניידים; תוכנת 
משחקים אלקטרוניים לטלפונים ניידים; תוכנת מחשב, חבילות 
תוכנה; סוללות, תאים יבשים, סוללות נטענות, מטעני סוללות, 
מצברים, תאי שמש, תאי דלק; פחם, מוטות פחם לסוללות 

יבשות, מוטות פחם לשימוש בריתוך; מכשירים וכלים חשמליים; 
מכשירי תיול, מחברים (חשמליים), כבלי חשמל, מוליכים 

חשמליים, תעלות רצפה המיועדות לאחסון כבלים חשמליים, 
נטל (לנורות פריקה), מערכות תיול מתחת לשטיח, עמעמים, 
מפסקים אוטומטיים, מגעונים ומתנעים מגנטיים, מגני מעגל, 

ציוד מיתוג, תיבות מצמת, מתגי מכשירים, שקעי יציאה, תקעים 
(חשמליים), חומרים מבודדים, מתגי זמן חשמליים, התקני תיול 
אחרים; מכשירים וכלי איתות, אינטרקום וידאו לדלתות כניסה, 
מערכות אינטרקום, פעמוני דלת חשמליים, זמזמים, אזעקות 
אש, אזעקות דליפת גז, אזעקות פריצה, זמזמי חירום נישאים; 

מכונות ומכשירים אקוסטיים, מכשירי רדיו, נגני 
קלטות/רשמקולים, רדיו-טייפים, נגני קלטות נישאים, נגני/רשמי 
תקליטורים, נגני/רשמי מינידיסק, דקים למינידיסקים, נגני/רשמי 

שמע של DVD (דיסק דיגיטלי רב-תכליתי), נגנים/רשמים 
דיגיטליים מאובטחים, כרטיס דיגיטלי מאובטח, רמקולים, 
טיונרים, מגברים, מערכת רכיבי סטריאו, פטפונים, שווינים 
גרפיים, מכשירי רדיו-שעון, רשמי IC (מעגל משולב), מעבדי 

קול דיגיטליים, אוזניות ראש, אוזניות, מיקרופונים, נגני 
קלטות/רשמקולים לליווי שירה, תוכנת תקליטורים (מוקלטת), 

מגפונים חשמליים, מעבדות שפה, מערכות שמע לרכב, 
מערכות כריזה, ערבלי שמע, מנקי ציוד שמע, כבל שמע, כבל 
וידאו, מכונות אקוסטיות אחרות; מכונות וציוד שמע-חזותי, 
מקלטי טלוויזיה, צגי שפופרות קרן-קתודיות, שפופרות 

קרן-קתודיות, שפופרות לקליטת תמונות, מקלטי טלוויזיית 
פלזמה, צגי פלזמה, מקלטי טלוויזיה LCD (צג גביש נוזלי), 
צגים גביש נוזלי, מקלט טלוויזיה משולב עם רשם סרטי וידאו, 
מקלט טלוויזיה משולב עם נגן תקליטורים, אנטנה, טיונרים 

לשידור לווייני, טיונרים לטלוויזיה, מסופי אינטרנט, מקרני וידאו, 
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based data conversion logger for measurement of 
organic and inorganic chemicals in water; filters and 
filter housings for laboratory use; fluid separation 
apparatus for laboratory use; membrane filters for 
laboratory use; silt density measuring device; 
deionization units for laboratory use, filters and filter 
housings for laboratory use; fluid separation 
apparatus for laboratory use; membrane for 
laboratory use; fluid flow control devices, namely, 
pumps, valves, flow meters and regulators for 
laboratory use; ozone monitors; laboratory 
equipment, namely, porous microtiter plates for use 
in cell biology and other life science applications; 
electronic water and process treatment controls, 
namely, apparatus for use in the treatment of 
commercial and industrial water systems, boiler 
water systems, cooling water systems, and closed 
water systems, pulp and paper processing systems, 
fuel processing systems, and metal processing 
systems to analyze the chemistry of the system, 
determine the proper treatment program, apply the 
desired treatment and monitor the effectiveness of 
the treatment; computer software for data 
management in the water treatment and pulp and 
paper fields; electronic controllers used for 
processing information in the water treatment and 
pulp and paper fields; apparatus for use in industrial 
water systems to measure and control ph and 
conductivity; apparatus for feeding chemical to an 
industrial, commercial or municipal water system in 
measured amounts; electronic test apparatus for use 
in water treatment; laboratory testing equipment-
namely, deposition and corrosion rate testers; mobile 
laboratory equipped with equipment and 
instrumentation to monitor and measure ph, 
conductivity, and chromate concentration of industrial 
and domestic waters, to conduct inorganic analysis of 
water and to conduct microbiological testing of water; 
electronic and electrochemical products, namely, fuel 
cells; apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely photovoltaic solar modules, 
photovoltaic solar hybrid modules, electronical 
sensors for measuring solar radiation, solar cells; 
apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely photovoltaic solar modules, 
systems, components, and all associated balance of 
system components, printers, laser printers, ink jet 
printers, multifunction and all in one printers, parts for 
all the aforesaid goods; electronic handheld units for 
the wireless receipt and/or transmission of data that 
enable the user to keep track of or manage personal 
information and which may also have the capacity to 
transmit and receive voice, image and video 
communication; software for the synchronization of 
data between a remote station or unit and a fixed or 
remote station or unit and software which enables 
and provides one-way and two-way wireless 
connectivity to data; portable digital electronic 
devices and software related thereto; handheld 
electronic devices for the wireless receipt and/or 
transmission of data; software for the redirection of 
messages, e-mail, and/or other data from a personal 
computer or a server to one or more handheld 
electronic devices; computer software and program 
for management and operation of wireless; 
telecommunications devices; computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving 

וידאו טייפים, מסרטות וידאו, מצלמות וידאו, מדפסות וידאו, 
נגני לייזר דיסק, נגני תקליטורי וידאו (CD), תוכנת תקליטורי 

וידאו (CD), נגני/רשמי וידאו על DVD (דיסק דיגיטלי 
רב-תכליתי), מערכות וידאו צבע לצגים גדולים, מערכות 

טלוויזיה בכבלים, הנעים  של התקני דיסק קשיח, רשמי תמונות 
וידאו, לוחות תצוגה אלקטרו-אופטיים, מערכות תצוגה 

חשמליות רב-תכליתיות, מערכות ציוד וידאו במעגל סגור, 
תוכנת DVD (דיסק דיגיטלי רב-תכליתי), מצלמות טלוויזיה, 
ממתגים לוידאו, מערכות עריכה לא ליניאריות, בקר עריכה, 
 LED (דיסק דיגיטלי רב-תכליתי), צג DVD מערכת ליצירת
(דיודה פולטת אור), מכונות שמע-חזותיות אחרות; מכונות 

ומכשירים לדיסק אופטי; הנעים של דיסק אופטי, צורבים, נגני 
דיסק אופטי, מחליפי דיסקים אופטיים, מחסניות דיסקים 

אופטיים, מערכות שליטה בדיסקים אופטיים; מכונות ומכשירים 
לתקשורת, משדרי-מקלטי פקס, משדרים-מקלטים, טלפונים, 
טלפונים סלולריים ניידים, תיק נשיאה לטלפון סלולרי נייד, 
משיבונים, מערכות מיתוג אוטומטיות מסועפות לקווי מנויים, 
מקלטי מערכת מיקום גלובלית (GPS), רדיו-טלפונים, מכ"מים 
ימיים, איתוריות רדיו, מערכות תקשורת ניידות, מערכות רדיו 
עם גישה רב-ערוצית, לוחות חשמליים למידע על התנועה, 
מערכות לשיחות-ועידה וידאו, מערכות טלפון נישא אישיות 
לטווח קצר (handy-phone), מערכות רשת מקומית, קודק 

(מקודדים/מפענחים) AV (שמע/חזותי), ניווט (מערכת הנחיית 
נתיב) בתוך הרכב, מערכת אלקטרונית לגביית אגרות כבישים, 

אנטנת GPS (מערכת מיקום גלובלית); מכשירים וכלים 
לבדיקה (פיקוח), פותחי דלתות חשמליים, מערכת תקשורת 

וניטור לבנייני דירות, מערכות לגילוי פורצים, מערכת אוטומטית 
לפונקציות ניטור ובקרה בתוך בניינים, מכשירי אבטחה 

רב-שכבתיים חשמליים; מכונות וכלי בקרה אוטומטיים, לוחות 
סעף, מכשירים לבקרת רמזורים, מערכת איתור אוטובוסים, 
גלאי רכב על-שמעיים, רשתות מידע וטלקומוניקציה לניהול 

התנועה בכבישים, עמעמי אור, מתגי אור יום, מהפכים, בקרים 
מיתכנתים, שנאים, תאים, מערכת ביתית לייצור חשמל, קבלי 
כוח; ציוד לעיבוד נתונים; מחשב וציוד היקפי למחשב, מחשבים, 
מעבדי תמלילים, תוכנת מחשבים (מוקלטת), סורקי תמונות 

למחשב אישי, מדפסות, כרטיסים למחשב אישי (PC), מקלדות 
 CD-ROM מחשבים, עכבר (ציוד לעיבוד נתונים),הנעי

(תקליטור עם זיכרון לקריאה בלבד), הנעי תקליטונים מגנטיים 
גמישים, קוראי/כותבי כרטיסים, קוראי ברקוד, רשמי זמן, מסוף 

נתונים ידני, קופות רושמות אלקטרוניות, מערכות נקודת 
מכירה, מסופי איסוף נתונים, PDA (עזרים דיגיטליית אישיים), 
הנעי DVD-RAM/ROM (דיסק דיגיטלי רב-תכליתי-זיכרון 
 CAD/CAM גישה אקראית/זיכרון לקריאה בלבד), מערכות

(תב"ם/יב"ם), הנעי דיסק קשיח, מחשבונים אלקטרוניים, מקור 
אל-פסק למחשבים/תקשורת/שידור; מדיה לאחסון חיצוני, 
קלטות וידאו, קלטות ניקוי, D-VHS (מערכות ביתיות לוידאו 
נתונים), ציוד היקפי אחר למחשבים; קלטות וידאו, קלטות 
שמע, תקליטונים מגנטיים גמישים, דיסקים אופטיים, 

מינידיסקים, DVD (דיסקים דיגיטליים רב-תכליתיים), כרטיס 
זיכרון IC (מעגל משולב), מכשירים וכלים לשקילה ומדידה, 
מערכות למדידת מינון של תרמו-נהורנות, מדי-מינון קרינת 

רנטגן ניידים, מונים אלקטרוניים, מדי זרם, מדי צריכת חשמל, 
מדי לחיצה, מדי דליפת חשמל, מדי בידוד חשמלי, 

תרמומטרים, מעבדי מערכות מדידה, צג הספק חשמלי מסוג 
רב-מעגלי, מודדים בדיוק גבוה, ניתור שומן הגוף, מונה צעדים, 
מנתחי שמע/וידאו, אוסצילוסקופים, מאפננים, מדי מתח, מדי 
עיוות, מכשירי מדידה אחרים; חיישנים, חיישן פוטואלקטרי, 
חיישני טמפרטורה, חיישני מיקום, חיישני מהירות זוויתית, 

חיישני סיבוב, חיישני זווית, חיישני טל, חיישנים אחרים; רכיבים 
חשמליים, דיודות פולטות אור, גבישים נוזלים, יחידת צג גביש 
נוזלי, מגנטרונים, דיודות, טרנזיסטורים, תרמוסטטים, מעגלים 
משולבים, SIL (אינטגרציה בקנה מידה גדול), התקני זיכרון 
מוליכים למחצה, מיקרו-מחשבים על שבב אחד, מחסנית 

למיקרופון קבל חשמלי, מעבדי דמויות בהדפסת רשת, ראשי 
הדפסה תרמית, ראשים מגנטיים, מגנטים קבועים, מחברים, 
 CCD ממסרים, רכיבי צגים, לייזר מוליך למחצה, חיישן דמויות
(התקן צמוד מטענים), קבל עשוי סרט כרוך, יחידת ממברנה 
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information and data from global computer networks 
and global communication networks, and for 
browsing and navigating through web sites on said 
networks; computer software for sending and 
receiving short messages and electronic mail and for 
filtering non-text information from the data; handheld 
electronic devices for data, voice, image and video 
communication; computer game software for mobile 
handsets; electronic game software for mobile 
handsets; computer software, software packages; 
batteries, dry cells, rechargeable batteries, battery 
chargers, storage batteries, solar cells, fuel cells; 
carbon, carbon rods for dry batteries, carbon rods for 
welding use; electric apparatus and instruments; 
wiring apparatus, connectors (electrical), electric 
cables, electrical conduits, floor ducts especially for 
housing electric cables, ballast (for discharge lamps), 
under carpet wiring systems, dimmer switches, circuit 
breakers, magnetic contactors and starters, circuit 
protectors, switch gears, electric junction boxes, 
appliance switches, outlet sockets, plugs (electrical), 
insulating materials, electric time switches, other 
wiring devices; signalling apparatus and instruments, 
video entry phones, intercom systems, electric door 
chimes, buzzers, fire alarms, gas leakage alarms, 
burglar alarms, portable emergency buzzers; 
acoustic machines and apparatus, radios, cassette 
tape players/recorders, radio cassette recorders, 
portable cassette tape players, compact disc 
players/recorders, mini disc players/recorders, mini 
disc decks, DVD (digital versatile disc) audio 
players/recorders, secure digital players/recorders, 
secure digital card, speakers, tuners, amplifiers, 
stereo component system, record players, graphic 
equalizers, clock radios, IC (integrated circuit) 
recorders, digital sound processors, headphones, 
earphone, microphones, sing-along cassette 
players/recorders, compact disc software (recorded), 
electric megaphones, language laboratories, car 
audio systems, public address systems, audio 
mixers, audio equipment cleaners, audio cable, video 
cable, other acoustic machines; audio-visual 
machines and apparatus, television receivers, 
cathode ray tube displays, cathode ray tubes, image 
pick up tubes, plasma television receivers, plasma 
displays, LCD (liquid crystal display) television 
receivers, liquid crystal displays, combined television 
receiver with video tape recorder, combined 
television receiver with disc player, antenna, tuners 
for satellite broadcasting, tuners for television, 
Internet terminals, video projectors, video cassette 
recorders, camcorders, video cameras, video 
printers, laser disc players, video CD (compact disc) 
players, video CD (compact disc) software, DVD 
(digital versatile disc) video players/recorders, color 
video systems for large-scale display, cable television 
systems, hard disk drivers, video imagers, electric 
optical display boards, multi purpose electric display 
systems, closed circuit video equipment systems, 
DVD (digital versatile disc) software, television 
cameras, video switchers, non-linear editing systems, 
editing controller, DVD (digital versatile disc) 
authoring system, light emitting diode display, other 
audio-visual machines; optical-disc machines and 
apparatus; optical disc drives, optical disc recorders, 
optical disc players, optical disc changers, optical 
disc cartridges, optical disc mastering systems; 

להעשרה בחמצן, יחידות טיונר חשמלי, יחידות תדר גבוה, 
יחידות לאימות מטבעות, יחידות לאימות שטרות, קוראי/כותבי 
כרטיסים מגנטיים, מתנדים מבוקרי מתח, יחידות סינתסייזר 
PPL (לולאה נעולת מופע),יחידת תקשורת אלחוטית, רכיבי 
תמסורת אופטית, לוחות מעגלים מודפסים, רכיבי רמקולים, 
ספקי כוח, מתאמי AC (זרם חילופין), מגנטי  שדה התכנסות, 
משרנים (סלילים), קבלים למכשירי חשמל, מסנני אותות 

חשמל, שנאים, סלילי הטיה, תרמיסטורים, וריסטורים, רכיבים 
קרמיים פיאזואלקטריים, התקנים אקוסטיים-אופטיים, נגדים, 
פוטנציומטרים, מקודדים, יחידות מדפסת, IC (מעגל משולב) 
היברידי, רכיבי מיתוג, לוחות חיבורים עם איטום בחום, לוחות 
מגע שקופים, רכיבי נהורנות חשמלית, יחידות בקרה מרחוק, 
רכיבים התנגדותיים מגנטיים, רכיבי ניתוק תרמיים (מפסקי מגן 
חירום), כלים חשמליים אחרים למשק בית, מגהצים חשמליים, 
מסלסלי שיער חשמליים, צבתות סלסול שיער חשמליים; מכונות 
ריתוך, מכשירי ריתוך בקשת חשמלית, אלקטרודות ריתוך, 

מכונות לחיתוך מתכת באמצעות קשת, גז או פלזמה; קוצבי זמן 
חשמליים, מגהצי מכנסיים חשמליים; מכשירים לתשלום מראש, 
ציוד עיבוד נתונים במיוחד ליישומים פיננסיים; תוכניות להפעלת 
מחשבים; חומרת ותוכנת מחשב, במיוחד לפיתוח, תחזוקה 
ושימוש של רשתות מחשבים מקומיות ורחבות; מערכות 

לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים בזיכרונות כולל 
זיכרונות מעגלים משולבים וזיכרונות כרטיסי בנק; מכונות 
לניפוק מזומנים; מכונות חשבונאות; כרטיסים מקודדים כולל 
כרטיסים מגנטיים וכרטיסים עם מעגלים משולבים, במיוחד 
ליישומים פיננסיים; מכשירים לקריאת כרטיסים, מכשירי 

הדפסה כולל מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים ומערכות 
עסקאות פיננסיות; מכונות למוסדות בנק; מקודדים ומפענחים; 
מודמים; כרטיסים מגנטיים מקודדים, כרטיסים נושאי נתונים 

אלקטרוניים, קוראי כרטיסים מגנטיים מקודדים, קוראי כרטיסים 
נושאי נתונים אלקטרוניים, יחידות הצפנה אלקטרוניות, חומרת 

מחשב, מסופי מחשב; תוכנת מחשב לשימוש בשירותים 
הפיננסיים, בענפי הבנקאות וטלקומוניקציה; סחורות חשמל 

ואלקטרוניקה, דהיינו מכונות חישוב, לוחות תכנון לכיס, אזעקות 
ופנסי כיס; כרטיסי בנק כולל כרטיסי בנק מודפסים וכרטיסי בנק 
המשתמשים בזיכרונות מגנטיים וזיכרונות מעגלים משולבים; 
כרטיסי בנק, כולל כרטיסים כאלה עם מעגלים משולבים ומעבדי 
מיקרו; כרטיסי זיכרון; כספומטים; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים 
כולל כרטיסים המצוידים במעבדי מיקרו  ומעגלים משולבים; 

חומרת מחשב מסוג כרטיסי מעגלים משולבים וקוראי כרטיסים 
המכילים משדרים-משיבים והתקנים אחרים לתשלום קרבה; 

רפידות עכבר; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
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communication machines and apparatus, facsimile 
transceivers, transceivers, telephones, cellular mobile 
telephones, carry case for cellular mobile telephone, 
telephone answering machines, private automatic 
branch switching systems, global positioning system 
receivers, radio telephones, marine radars, radio 
paging receivers, mobile communication systems, 
multi-channel access radio systems, electric traffic 
information boards, video teleconferencing systems, 
personal handy-phone systems, local area network 
systems, AV (audio/visual) codec 
(encoders/decoders), in-car navigation (route 
guidance system), electronic system for the collection 
of road tolls, GPS (global positioning system) 
antenna; checking (supervision) apparatus and 
instruments, electric door openers, communication 
and monitoring system for apartment buildings, 
intruder detection systems, automated system for 
monitoringand controlling functions within buildings, 
electric multi-layer security appliances; automatic 
controlling machines and instruments, electric 
distribution boards, traffic-signal control apparatus, 
bus location system, ultrasonic vehicle detectors, 
information and telecommunications networks for 
managing road traffic, light dimmers, daylight 
switches, inverters, programmable controllers, 
transformers, cubicles, home electricity generation 
system, power capacitors; data processing 
equipment; computer and computer peripheral 
devices, computers, word processors, computer 
software (recorded), image scanners for personal 
computer, printers, PC (personal computer) cards, 
computer keyboards, mouse (data processing 
equipment), CD-ROM (compact disc-read only 
memory) drives, floppy disk drives, card 
reader/writers, bar code readers, time recorders, 
handy data terminal, electronic cash registers, point 
of sales systems, data collection terminals, PDA 
(personal digital assistants), DVD-RAM/ROM (digital 
versatile disc-random access memory/read only 
memory) drive, CAD/CAM (computer aided 
design/computer aided manufacturing) systems, hard 
disc drives, electronic calculators, uninterrupted 
power source for computers / communication / 
broadcasting; external storage media, video cassette 
tapes, cleaning tapes, D-VHS (data video home 
systems), other peripherals for computers; video 
cassette tapes, audio cassette tapes, floppy discs, 
optical discs, mini-discs, DVD (digital versatile discs), 
IC (integrated circuit) memory card; weighing and 
measuring apparatus and instruments, 
thermoluminescence dosimetry systems, portable x-
ray dosimeters, electronic counters, ammeters, 
power consumption meters, clamp meters, electric 
leakage meters, electric insulation meters, 
thermometers, measurement system processors, 
multi-circuit type electric power monitor, micro-
precision measurements, body fat monitor, step 
counter, audio/video analyzers, oscilloscopes, 
modulators, voltmeters, distortion meters, other 
measuring apparatus; sensors, photo sensor, 
temperature sensors, position sensors, angular 
speed sensors, rotation sensors, angle sensors, dew 
sensors other sensors; electric components, light 
emitting diodes, liquid crystals, liquid crystal display 
module, magnetrons, diodes, transistors, 
thermostats, integrated circuits, LSI (large scale 
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integration), semiconductor memory devices, one-
chip microcomputers, electric condenser microphone 
cartridge, halftone image processors, thermal printing 
heads, magnetic heads, permanent magnets, 
connectors, relays, display components, 
semiconductor lazer, CCD (charge coupled device) 
image sensor, film capacitor, membrane unit for 
oxygen enrichment, electric tuner units, high 
frequency units, coin validating units, bill validating 
units, magnetic card readers/writers, voltage 
controlled oscillators, PPL (phase-locked loop) 
synthesizer modules, wireless communication 
module unit, optical transmission components, 
printed wiring boards, speaker components, power 
supplies, AC (alternating current) adapters, 
convergence magnets, inductors (coils), capacitors 
for electrical appliances, filters of electric signals, 
transformers, deflection yokes, thermistors, varistors, 
piezoelectric ceramics components, acousto-optic 
devices, resistors, potentiometers, encoders, printer 
units, hybrid IC (integrated circuit), switch 
components, heat seal wiring boards, transparent 
touch panels, electrominescence elements, remote 
control units, magnetic resistive elements, thermal 
cut-offs (cut-outs), other electric utensils for the 
household, electric flat irons, electric hair curlers, 
electric hair irons; welding machines, electric arc 
welding apparatus, welding electrodes, metal cutting 
machines by arc, gas, or plasma; electric timers; 
electric pants presses; apparatus for pre-payment, 
data processing equipment in particular for financial 
applications; computer operating programs; computer 
hardware and software, in particular for the 
development, maintenance and use of local and wide 
area computer networks; systems for reading 
memory cards and systems for reading data in 
memories including integrated circuit memories and 
banking card memories; cash dispensing machines; 
accounting machines; coded cards including 
magnetic cards and cards including integrated 
circuits, in particular, for financial applications; 
apparatus for reading cards, printing apparatus 
including printing apparatus for data processing 
systems and financial transaction systems; machines 
for banking establishments; encoders and decoders; 
modems; magnetic coded cards, electronic data 
carrier cards, magnetic coded card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic 
encryption units, computer hardware, computer 
terminals, computer software for use in the financial 
services, banking and telecommunications industries; 
electrical and electronic goods, namely calculating 
machines, pocket planners, alarms and flashlights; 
banking cards including printed banking cards and 
banking cards using magnetic memories and 
integrated circuit memories; banking cards, including 
such cards having integrated circuits and 
microprocessors; memory cards; automatic cash 
dispensers; equipment for data processing and 
computers including cards equipped with 
microprocessors and integrated circuits; computer 
hardware in the nature of integrated circuit cards and 
card readers containing transponders and other 
proximity payment devices; mouse pads; all included 
in class 9.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; solar collectors, solar 
heat collection panels; solar light fixtures, namely, 

מכשירים לתאורה, חימום, הפקת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, 
אוורור, הספקת מים ושימושים תברואיים; קולטי שמש, לוחות 
לקליטת חום השמש; גופי תאורה סולריים, דהיינו, יחידות וגופי 
תאורה מופעלים על-ידי השמש בתוך מבנים ובחוץ; מתקנים 
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indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; solar thermal installations, namely solar 
thermal modules; solar water heaters; roofing, not of 
metal, incorporating solar cells; domestic electric and 
gas cooking appliances, namely, cooking rings, gas 
and electric stoves; gas and electric ovens and 
cooktops; heat exchangers; chemical heavy wall 
reactors and nuclear reactors and accessories and 
component parts thereof, namely, heat pumps, steam 
valves and valves for regulating the flow of gases 
and liquids; electric lamps of all kinds and their parts; 
electric lighting fixtures and their parts; electric 
refrigerators, freezers, air conditioning apparatus, 
electric ovens, ranges; microwave ovens for cooking; 
wall cooking ovens for domestic use; food warming 
drawers; convection ovens, electric and gas cook 
tops; electric and gas cooking ovens and ranges; 
ventilation hoods for stoves; and ventilating exhaust 
fans; water filters; water softening units; clothes 
dryers; electric fans, ceiling fans, flashlights; lamps 
and lights for vehicle; electric lights for Christmas 
trees; fluid separation units; fluid concentration units; 
fluid recycling units; polymeric membrane material for 
use in the separation of fluids; filter apparatus used 
for filtering solids from gases and liquids or filtering 
liquids from gases, and for filtering one immiscible 
liquid from another; spirally-wound elements or 
cartridges contained within a tubular plastic sleeve 
for concentrating products and removing impurities in 
fluid treatment systems; water conditioning units for 
residential purposes; reverse osmosis modules and 
membranes therefore; water purification units and 
systems consisting of clarifiers, electro deionization 
systems, condensate polishers, vacuum 
degasification units, ultra filtration units, ultraviolet 
sterilizers, ion exchangers, acid and caustic 
regeneration systems, reverse osmosis systems, 
forced draft decarbonator units, filters, chemical feed 
systems and bulk storage units, sold with automatic 
controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems electrochemical 
liquid purification units for use in the industrial, 
commercial and municipal sectors; water filtering 
units for domestic, commercial and industrial use; 
waste water purification units; water purifying units 
for potable water for domestic, commercial and 
industrial use; fluid separation units, namely industrial 
fluid filters; recycling units, namely, fluid purification 
units; water treatment equipment, namely cartridges; 
water treatment equipment for household use, 
namely, water softeners and water conditioners; 
media filters and depth filters for removing 
sediments, iron, sulfur, tastes and odors from water; 
reverse osmosis water purification; depth filter units 
and depth filter cartridges for liquid and air filtration 
for domestic, industrial, and commercial use; 
disposable cartridge filters for industrial water 
filtration; apparatus and installations for lighting, 
incandescent lamp, glow switch starters, screw-in 
fluorescent lamp, fluorescent lamp, tungsten halogen 
lamps, flash lights, fluorescent lanterns, other lamps, 
fluorescent lighting fixtures, dynamo lighting sets for 
bicycles, germicidal lamps, electric insect killers, 
other lighting fixtures; apparatus and installations for 
cooking, automatic bread makers for domestic use, 
electric kettle, electric rice cooker, gas fuelled rice 
cookers, slow cookers, electric roasters, ovens for 

תרמיים סולריים, דהיינו יחידות תרמיות סולריות; דודי שמש; 
כיסויי גג, לא ממתכת, הכוללים תאי שמש; כלי בישול ביתיים 
על גז וחשמל, דהיינו, פלטות בישול, תנורי גז וחשמל; תנורים 
וכיריים על גז וחשמל; מחלפי חום; כורים כימיים בעלי דפנות 
כבדים וכורים גרעיניים ואבזרים ורכיבים עבורם, דהיינו, 

משאבות חום, שסתומי קיטור ושסתומים לוויסות הזרימה של 
גזים ונוזלים; נורות חשמל מכל הסוגים וחלקיהן; גופי תאורה 
חשמליים וחלקיהם; מקררים חשמליים, מקפיאים, מזגנים, 

תנורים חשמליים, תנורי בישול; תנורי מיקרוגל לבישול; תנורי 
בישול מובנים בקיר לשימוש ביתי; מגירות לחימום מזון; תנורי 
הסעה, פלטות לבישול בחשמל ובגז; תנורים וכיריים לבישול 

בחשמל ובגז; קולטי אדים לתנורים; וכן מאווררי פליטה לאוורור; 
מסנני מים; יחידות לריכוך המים; מייבשי כביסה; מאווררים 

חשמליים, מאווררי תקרה, פנסי כיס; פנסים ונורות לרכב; נורות 
חשמליות לעצי אשוח לחג המולד; יחידות להפרדת נוזלים; 
יחידות לריכוז נוזלים; יחידות למיחזור נוזלים; חומר ממברנה 
פולימרי לשימוש בהפרדת נוזלים; מכשירי סינון המשמשים 

לסינון מוצקים מגזים ונוזלים או לסינון נוזלים מגזים, ולסינון נוזל 
בלתי מתערבב אחד מאחר; אלמנטים מלופפים בצורת ספירלה 
או מחסניות המוכלים בתוך שרוול פלסטי צינורי לצורך ריכוז 
מוצרים והסרת אלחים במערכות טיפול בנוזלים; יחידות 

הכשרת מים לבתי מגורים; יחידות אוסמוזה הפוכה וממברנות 
עבורן; יחידות ומערכות לטיהור מים המורכבות ממזככים, 

מערכות לדה-יוניזציה חשמלית, מסנני תעבית, יחידות להסרת 
גזים בריק, יחידות סינון אולטרה, מעקרים אולטרה-סגוליים, 
מחלפי יונים, מערכות התחדשות חומציות ומאכלות, מערכות 
אוסמוזה הפוכה, יחידות הוצאת פחמן במשך מאולץ, מסננים, 
מערכות להזנת כימיקלים ויחידות אחסון בצובר, הנמכרות עם 
בקרות אוטומטיות וכלים לניטור פרמטרי התפעול של היחידות 

והמערכות, יחידות אלקטרוכימיות לזיכוך נוזלים לשימוש 
במגזרי התעשייה, המסחר והרשויות המקומיות; יחידות סינון 
מים לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי; יחידות לטיהור שפכים; 
יחידות טיהור מים למי שתייה לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי; 

יחידות להפרדת נוזלים, דהיינו מסנני נוזלים תעשייתיים; 
יחידות מיחזור, דהיינו, יחידות לטיהור נוזלים; ציוד טיפול במים, 
דהיינו מחסניות; ציוד טיפול במים לשימוש ביתי, דהיינו, מרככי 
מים ומכשירי מים; מסנני תווך ומסנני עומק להסרת משקעים, 
ברזל, גופרית, טעמים וריחות מהמים; טיהור מים באמצעות 

אוסמוזה הפוכה; יחידות סינון עומק ומחסניות סינון עומק לסינון 
נוזלים ואוויר לשימוש ביתי, תעשייתי ומסחרי; מסנני מחסנית 
חד-פעמיים לסינון מים תעשייתי; מכשירים ומתקנים לתאורה, 
נורות להט, מתנעי להט של מתגים, נורה פלואורסצנטית 
מתברגת, נורת פלואורסצנט, נורות הלוגן טונגסטן, נורות 
הבזק, פנסים פלואורסצנטיים, מנורות אחרות, גופי תאורה 

פלואורסצנטיים, ערכות תאורת דינמו לאופניים, נורות קוטלות 
חיידקים, קוטלי חרקים חשמליים, גופי תאורה אחרים; מכשירים 
ומתקנים לבישול, אופי לחם אוטומטיים לשימוש ביתי, קומקום 
חשמלי, מבשל אורז חשמלי, מבשלי אורז מופעלים בגז, סירים 
לבישול איטי, צולים חשמליים, תנורים לבישול, מצנמים, מכונות 
קפה, תנורי בישול חשמליים, סירי תרמו חשמליים, כיריים על 
גז, כיריים לחימום בהשראה, מחבתות ברבקיו חשמליות, 

ממחים, מסחטות, מערבלים ידניים, מעבד מזון, מטחנות בשר, 
פותחנים חשמליים, משחיזי סכינים חשמליים, תנורי מיקרוגל, 
יחידות בישול בגז עם תנורים, מחבתות חשמליות, כיורים, 

כיריים אחרות; מכשירים ומתקנים לקירור והקפאה, מקררים, 
מקפיאים, מנפקי מים קרים/חמים, מקפיאי ומקררי תצוגה, 
מקררי מים חשמליים, מכשירים חשמליים להכנת קרח; 

מכשירים וכלים לאוורור, מאווררים חשמליים, מאווררי אוורור, 
מטהרי אוויר חשמליים, מנדפים לכיריים, מסירי לחות 

חשמליים, מלחלחים חשמליים, מכונות נשיפה, וילונות אוויר, 
יחידות טיפול באוויר, מאווררי תקרה, מאווררי גג, משקעים 
אלקטרוסטטיים, חלקים ואבזרים עבורם, הנכללים כולם בסוג 
11, מכשירים ומתקנים אחרים לאוורור; מכשירים ומתקנים 
לחימום, הפקת קיטור, ייבוש, קירור ומיזוג אוויר, מזגנים, 
יחידות סליל מאוורר למיזוג אוויר, מכשירי רענון אוויר 
מתאיידים, תנורים, מחממי מרחב חשמליים, שמיכות 

חשמליות, שטיחי רצפה חשמליים, מחממי מאוורר על נפט, 
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cooking, toasters, coffee makers, electric cooking 
stoves, electric thermo pots, gas cookers, induction 
heating hobs, electric barbecue gridles, blenders, 
juicers, hand mixers, food processor, meat grinders, 
electric can openers, electric knife sharpeners, 
microwave ovens, gas cooking stoves with ovens, 
electric food-pans, sinks, other cookers; apparatus 
and installations for refrigeration and freezing, 
refrigerators, freezers, cold/hot water dispensers, 
freezing and refrigerating showcases, electric water 
coolers, electric ice makers; ventilating apparatus 
and instruments, electric fans, ventilating fans, 
electric air purifiers, extraction hoods for cookers, 
electric dehumidifiers, electric humidifiers, blowing 
machines, air curtains, air handling units, ceiling fans, 
roof ventilators, electrostatic precipitator, parts and 
fittings therefor, all included in class 11, other 
ventilating apparatus and installations; apparatus and 
installations for heating, steam-generating, drying, 
cooling and air-conditioning, air conditioners, fan coil 
units for air-conditioning, evaporative air refreshing 
apparatus, stoves, electric space heaters, electric 
blankets, electric floor carpets, kerosene fan heaters, 
electric foot warmers (kotatsu), gas cordless 
warmers, other installations for heating/cooling and 
air conditioning; water supply apparatus; installations 
for sanitary purposes, electric bidets, toilets, washing 
toilet seats, portable toilets, sewage aeration 
treatment systems, water-purifiers, incinerators (trash 
burners), kitchen waste processors, sauna baths, 
bathtubs, bath installations, electric home shower; 
water heaters, gas instantaneous water heaters, 
other water heaters; dryers, dish dryers, electric hair 
dryers, clothes dryers, other dryers; all included in 
class 11.

מחממים חשמליים של כפות הרגליים (קוטצו), מחממים על גז 
ללא כבל, מתקנים אחרים לחימום/קירור ומיזוג אוויר; מכשירים 
להספקת מים; מתקנים למטרות סניטריות, בידה חשמליים, 
אסלות, מושבי אסלה נשטפים, שירותים ניידים, מערכות 

לטיפול בשפכים באוורור, מטהרי מים, כבשנים (שורפי אשפה), 
מעבדי פסולת מטבח, סאונות, אמבטיות, מתקני חדר אמבטיה, 
מקלחת ביתית חשמלית; מחממי מים, מחממי מים מידיים בגז, 

מחממי מים אחרים; מייבשים, מייבשי כלים, מייבשי שער 
חשמליים, מייבשי כביסה,  מייבשים אחרים; הנכללים כולם 

בסוג 11.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; tires for vehicles; electric motors and diesel 
engines for land vehicles; bicycles, bicycle tires and 
tubes, automatic guided vehicles, electric power 
assisted bicycles; tires; all included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; צמיגים 
לכלי רכב; מנועי חשמל ודיזל לכלי רכב יבשתיים, אופניים, 

צמיגים ופנימיות לאופניים, כלי רכב מונחים אוטומטיים, אופניים 
חשמליים; צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.                           
                                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, in particular commemorative coins and 
medals; jewellery, precious stones; lapel badges and 
pins; horological and chronometric instruments; all 
included in class 14.

מתכות יקרות והסגסוגות שלהן, וכן סחורות העשויות ממתכות 
יקרות או המצופות בהן, שלא נכללו בסוגים אחרים, ובעיקר 

מטבעות ומדליות זיכרון; תכשיטים, אבנים יקרות; תגים וסיכות 
לדש הבגד; שעוני אורלוגין ושעונים כרונומטריים; הנכללים כולם 
בסוג 14.                                                                         

                      

Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא-אלכוהוליים אחרים; 
משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       

                            

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination of advertising matter via 
all media, in particular in the form of thematic 
messages centred on human values; publicity 
through sponsoring; business management; business 
administration; office functions; promoting the goods 
and services of others by means of contractual 

פרסום; הפצת חומר פרסומי בכל אמצעי התקשורת, בעיקר 
בצורת הודעות נושאיות המתמקדות בערכים אנושיים; פרסומת 
באמצעות מתן חסות; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פונקציות 
משרדיות; קידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעות 

הסכמים חוזיים, בעיקר בדרך של חסויות ורישוי, המאפשרים 
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agreements, in particular of sponsoring and licensing, 
enabling partners to gain additional notoriety and/or 
image and/or liking derived from those of cultural and 
sporting events, in particular international; promoting 
the goods and services of others by the means 
known as initial interest factor leading the public to 
consider, among a multitude of competitors, goods or 
services which are presented to the public bearing 
signs, emblems or messages able to capture their 
attention; promoting the goods and services of others 
by means of image transfer; rental of advertising 
space of all kinds and on all carriers, digital or not; 
administration of the participation of national teams to 
an international athletic competition, and promoting 
the support to said teams with the public and the 
concerned circles; inventory control services; 
consultation in the field of inventory control services; 
acquisition integration services; direct marketing 
advertising for others featuring database marketing; 
consultation in the field of direct marketing 
advertising for others featuring database marketing; 
business reorganization consulting services; truck 
and automobile fleet management services, namely 
voyage reporting and invoicing via a global computer 
network; consultation in the field of truck and 
automobile fleet management services; business 
administration consulting services; operation and 
management of power plants of others; consultation 
in the field of operation and management of power 
plants, business services, namely the administration 
of repair and services contracts, supply chain 
management and consulting services in the areas of 
chemical product and service sourcing and 
procurement, product inventory and supply 
management and cost containment; consulting, 
marketing, cost and pricing analysis relating to 
electrochemical liquid purification units for use in the 
industrial sector; retrieval of data, images, audio, 
video and documents, including text, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, over 
local or global communications networks, including 
the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks: 
administrative, commercial and technical 
computerized file management; data entry and data 
processing; consultancy in computerized 
management; rental of computer files; management 
of computer servers and data transmission networks 
of higher value (multimedia systems, videotex, 
international telecommunications computer 
networks). retail services for electric and electronic 
machines and apparatus (the bringing together, for 
the benefit of others, of variety of goods enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
goods in an electrical retail store), information 
relating to commodity sales, business information, 
commercial information agencies, rental of 
photocopying machines; promoting the sale of goods 
and services of others including by means of 
advertisements, promotional contests, discounts and 
incentives in the nature of sweepstakes, rebates, 
reward points, and value added offers generated in 
connection with the use of payment cards; promoting 
sports competitions and events of others; promoting 
concerts and cultural events of others, organisation 
of expositions having commercial or advertising 
purposes; the provision of documentation, namely 

לשותפים להשיג מוניטין נוספים ו/או תדמית ו/או אהדה 
הנובעים ממאפיינים כאלה של אירועי תרבות וספורט, בעיקר 
בינלאומיים; קידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעים 
הידועים כגורמי עניין ראשוניים, הדוחפים את הציבור לשקול, 
מבין מתחרים מרובים, דווקא סחורות או שירותים מסוימים 
המוצגים לו והנושאים אותות, סמלים או מסרים המסוגלים 
ללכוד את תשומת לבו; קידום סחורות ושירותים של אחרים 
בדרך של העברת דמויות; השכרת שטחי פרסום מכל הסוגים 

ועל כל הנשאים, דיגיטליים או לא; ניהול השתתפותן של 
נבחרות לאומיות בתחרויות אתלטיקה בינלאומיות, וכן קידום 
התמיכה בנבחרות כאלה בציבור ובחוגים הנוגעים בדבר; 
שירותי בקרת מלאי; ייעוץ בתחום של שירותי בקרת מלאי; 
שירותי שילוב רכש; פרסום שיווקי ישיר לאחרים המציג שיווק 
מבוסס מסד נתונים; ייעוץ בתחום של פרסום שיווקי ישיר 

לאחרים המציג שיווק מבוסס מסד נתונים; שירותי ייעוץ בארגון 
עסקי מחדש; שירותי ניהול ציי משאיות ומכוניות, דהיינו דיווח 
על נסיעות והוצאת חשבוניות דרך רשת מחשבים גלובלית; 
ייעוץ בתחום של שירותי ניהול ציי משאיות ומכוניות; שירותי 
ייעוץ במינהל עסקים; הפעלה וניהול תחנות כוח של אחרים; 
ייעוץ בתחום של הפעלה וניהול תחנות כוח, שירותים עסקיים, 

דהיינו ניהול חוזי תיקון ושירות, ניהול שרשרת ההספקה 
ושירותי ייעוץ בתחומים של מיקור ורכישה של מוצרים ושירותים 
כימיים, מלאי מוצרים וניהול הספקה ובלימת עלויות; ייעוץ, 
שיווק, ניתוח עלות ותמחור הקשורים ליחידות טיהור נוזלים 
אלקטרוכימיות לשימוש במגזר התעשייתי; אחזור נתונים, 

תמונות, שמע, וידאו ומסמכים, כולל טקסט, כרטיסים, מכתבים, 
מסרים, דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת 

מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות 
ולווייניות; ניהול ממוחשב של קבצים מינהליים, מסחריים 

וטכניים; הזנת נתונים ועיבוד נתונים; ייעוץ בניהול ממוחשב; 
השכרת קובצי מחשב; ניהול שרתי מחשב ורשתות תמסורת 
נתונים בעלי ערך גבוה יותר (מערכות מולטימדיה, וידאוטקס, 
רשתות מחשבי טלקומוניקציה בינלאומיות); שירותי קמעונות 
למכונות ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים (הריכוז יחד, לטובת 
אחרים, של מגוון סחורות המאפשר ללקוחות לראות ולרכוש 
בנוחות סחורות אלה בחנות קמעונית למוצרי חשמל), מידע 
הקשור למכירת סחורות, מידע עסקי, סוכנויות למידע מסחרי, 
השכרת מכונות צילום; קידום המכירה של סחורות ושירותים 
של אחרים כולל באמצעות פרסומות, תחרויות קידום מכירות, 
הנחות ותמריצים בצורת הגרלות ארציות, הנחות, נקודות זכות, 

והצעות ערך נוסף המופקות במסגרת השימוש בכרטיסי 
תשלום; קידום תחרויות ואירועי ספורט של אחרים; קידום 
קונצרטים ואירועי תרבות של אחרים, ארגון תערוכות בעלות 
מטרות מסחריות או פרסומיות; הספקת תיעוד, דהיינו פרסום 
בדיוור ישיר, הפצת חומר פרסומי, חלוקת דוגמיות, שעתוק 
מסמכים; פרסום בנוגע לקידום מכירות מסחריות של סחורות 
ושירותים ברמה הקמעונית; הספקת מידע הקשור במסחר 

אלקטרוני וקמעונאות אלקטרונית; הספקת מידע בנוגע לרכישה 
מקוונת של סחורות ושירותים דרך האינטרנט ורשתות מחשב 
אחרות; שירותי תאוד תיירותי דהיינו, פרסום העוסק בהובלה, 
נסיעות, בתי מלון, לינה, מזון וארוחות, ספורט, בידור וביקורים 

באתרים, עבור שירותי סוכנויות תיירות, ובמידע הקשור 
לתעריפים, לוחות זמנים ושיטות הובלה וסידורי נסיעה; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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direct mail advertising, dissemination of advertising 
matter, distribution of samples, document 
reproduction; advertising regarding commercial sales 
promotion of goods and services at the retail level; 
providing information relating to e-commerce and 
electronic retailing; providing information regarding 
purchase of goods and services on-line via the 
Internet and other computer networks; tourist 
documentation services namely, advertising for 
transport, travel, hotels, lodging, food and meals, 
sports, entertainment and sightseeing, for tourist 
agencies services, and for information relating to 
tariffs, timetables and methods of transport and travel 
arrangement; all included in class 35.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; banking, monetary affairs; 
real estate affairs, credit card services, financing of 
sporting and cultural activities; rental of buildings and 
outbuildings designed for hosting business 
entertainment; asset based and private label 
financing services; financial analysis and 
consultation; credit card financial services; credit card 
services, namely, extension of credit to others; 
financial asset management for others; insurance 
and re-insurance services, namely, underwriting 
services for all types of insurance; equity investment 
services; insurance underwriting services in the field 
of bonds; financial guarantee assurance underwriting 
services; personal loan financing; mortgage banking 
services; acquisition financing services; commercial 
financing services; commercial real estate agency 
services; mutual fund investment; private equity and 
debt investment; consultancy, advisory and 
information services relating to all the foregoing 
services; leasing and rental of mobile and modular 
buildings, insurance brokerage services, credit 
agency services in the fields of consumer and 
commercial credit, real estate loan financing services 
and banking and financial services; computerized 
services in connection with financial and monetary 
operations relating to electronic commercial 
transactions; banking, among other, the use of bank 
cards or store account cards; clearing-house 
services; issuing of cheques and letters of credit; 
financial services; insurance services; financial 
operations; bill payment services; debit card services; 
charge card services; pre-paid card services; 
electronic credit and debit transactions; electronic 
funds transfer; smart card and electronic cash 
services; cash disbursements services; cash 
replacement rendered by credit card and debit cards; 
electronic cash transactions; cheque verification; 
cheque cashing; deposit access and automated teller 
machine services; payment processing services; 
transaction authentication and verification services; 
providing financial information via a global computer 
network; sponsoring musical concerts and festivals; 
financial services for the purchase of goods and 
services at retail level at the point of sale for 
promotional purposes; information services in the 
tourist field, namely finance information; services in 
regard to financial matters for the assistance of 
tourists; all included in class 36.

שרותי ביטוח; עסקים פיננסיים; בנקאות, עסקים מונטריים; 
עסקי נדל"ן, שירותי כרטיסי אשראי, מימון פעילויות ספורט 
ותרבות; השכרת בניינים ומבני חוץ המיועדים לאירוח עסקי; 
שירותי מימון מבוססי נכסים ושל מותגים פרטיים; ניתוח וייעוץ 
פיננסי; שירותים פיננסיים לכרטיסי אשראי; שירותי כרטיסי 

אשראי, דהיינו, הגדלת אשראי לאחרים; ניהול נכסים פיננסיים 
עבור אחרים; שירותי ביטוח וביטוח משנה, דהיינו, שירותי 
חיתום עבור כל סוגי ביטוח; שירותי השקעות של הון עצמי; 
שירותי חיתום ביטוח בתחום אגרות החוב; שירותי חיתום 

להבטחת ערבות כספית; מימון הלוואות אישיות; שירותי בנק 
משכנתאות; שירותי מימון רכש; שירותי מימון מסחריים; שירותי 
משרד נדל"ן מסחרי; השקעה בקרן נאמנות; השקעה בקרן 
השקעות וחובות פרטיות; שירותי ייעוץ, התייעצות ומידע 
הקשורים לכל השירותים לעיל; שירותי חכירה והשכרה של 

מבנים ניידים ומודולריים, שירותי תיווך בביטוח, שירותי סוכנות 
אשראי בתחומי אשראי צרכני ומסחרי, שירותי מימון הלוואות 
נדל"ן ושירותי בנקאות וכספים; שירותים ממוחשבים בהקשר 
של פעולות פיננסיות ומוניטריות הקשורות לעסקאות מסחריות 
אלקטרוניות; בנקאות, בין השאר, שימוש בכרטיסי בנק או 
כרטיסי חשבון של חנויות; שירותי מסלקה בנקאית; הנפקת 
שקים ומכתבי אשראי; שירותים פיננסיים; שירותי ביטוח; 
פעולות פיננסיות; שירותי תשלום חשבונות; שירותי כרטיסי 

חיוב; שירותי כרטיסי חובה; שירותי כרטיסים משולמים מראש; 
עסקאות זיכוי וחיוב אלקטרוני; העברת הון אלקטרונית; שירותי 
כרטיסים חכמים וכסף אלקטרוני; שירותי תשלום מזומנים; 
החלפת מזומנים באמצעות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; 

עסקאות במזומן אלקטרוני; אימות שקים; פדיון שקים; שירותי 
גישה להפקדות וכספומט; שירותי עיבוד תשלומים; שירותי 

אימות ווידוי עסקאות; הספקת מידע פיננסי דרך רשת מחשבים 
גלובלית; מתן חסות לקונצרטים ופסטיבלים; שירותים פיננסיים 

עבור רכישת סחורות ושירותים ברמה קמעונית בנקודת 
המכירה למטרות של קידום מכירות; שירותי מידע בתחום 

התיירות, דהיינו מידע פיננסי; שירותי סיוע לתיירים בנושאים 
פיננסיים; הנכללים כולם בסוג 36.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 37 סוג: 37

Building construction, repair, installation and 
maintenance services; construction, installation, 
repair, replacement, overhaul and maintenance of 
power plants, engines, turbines, wind turbines, 
motors and apparatus, equipment and instrument for 
the generation of power and electricity and their 
component parts, filings and accessories; installation, 
maintenance and repair services for compressors 
and pumps, namely machines, turbo expanders, fuel 
pumps and fuel distribution equipment, CNG 
refueling equipment, gas turbines, steam turbines, air 
cooled heat exchangers, steam condensers, heavy 
wall reactors and tubular reactors; oil and gas 
pipeline maintenance and repair services; drilling and 

שירותי בנייה, תיקון, התקנה ותחזוקה של מבנים; בנייה, 
התקנה, תיקון, החלפה, שיפוץ ותחזוקה של תחנות כוח, 
מנועים, טורבינות, טורבינות רוח, מוטורים ומכשירים, ציוד 

וכלים לייצור כוח וחשמל והרכיבים, מתאמים ואבזרים שלהם; 
שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון למדחסים ולמשאבות, דהיינו 

מכונות, טורבינות התפשטות, משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, 
ציוד תדלוק בגז טבעי דחוס (CNG), טורבינות גז, טורבינות 
קיטור, מחלפי חום בעלי קירור אוויר, מעבי קיטור, כורים בעלי 
דפנות כבדות וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון של צנרות 

נפט וגז; קידוח ושאיבה של נפט וגז; קידוח של נפט גולמי; 
התקנת כיסויי מגן, מערכות צנרת וצינורות קידוח לבארות נפט; 
השכרת כלים לקידוח של בארות נפט וגז; שירותי ניטור מרחוק 
ותיקון ותחזוקה אבחוניים הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי 
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pumping of oil and gas; drilling for crude oil; oil well 
casing, tubing and drill pipe installation; rental of oil 
and gas well drilling tools; remote monitoring and 
diagnostic repair and maintenance services rendered 
in the repair and maintenance of aircraft engines, 
turbines, electrical equipment, medical equipment, 
locomotives including accessories and component 
parts of all the foregoing; construction equipment 
leasing; chemical cleaning services for glass-lined 
reactor vessels used in the chemical and 
pharmaceutical processing industries; maintenance 
services for heat transfer systems and condensers; 
maintenance and repair services in the field of 
computerized cooling system equipment, services 
rendered in the repair and maintenance of 
machinery, instruments, electrical equipment and 
appliances; oil and gas maintenance and repair 
services; services relating to the installation of point 
of sale terminals in shops; computer maintenance; 
electric appliance installation and repair, repair of 
radio receivers and television receivers, repair and 
maintenance of electrical communication apparatus 
and instruments, repair and maintenance of 
household electric appliance, repair and maintenance 
of electric lighting apparatus, repair and maintenance 
of power distribution and control apparatus, repair 
and maintenance of electric motors, repair and 
maintenance of measuring and/or testing machines 
and instruments, repair and maintenance of medical 
apparatus and instruments, repair and maintenance 
of metalworking machines and tools, repair and 
maintenance of cooking appliance, repair and 
maintenance of automatic distribution machines, 
repair and maintenance of water purifying apparatus, 
repair and maintenance of musical instruments, 
watch and clock repair and maintenance, repair and 
maintenance of gas water heaters for household 
purposes, repair and maintenance of bath 
equipment, repair of toilet stool units with washing 
water squirts, installation/maintenance and repair of 
computer hardware, repair and maintenance of air 
conditioning apparatus, office machines and 
equipment installation/maintenance and repair, 
machinery installation, maintenance and repair, 
vehicle repair, repair and maintenance of electrical 
communication apparatus and instruments, repair 
and maintenance of computers, repair and 
maintenance of electronic printers, telephone repair, 
electrical works, equipping for telecommunication; 
installation, maintenance and repair services for 
compressors, pumps, namely, machines, 
turboexpanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air cooled heat-exchangers, steam 
condensers, heavy wall reactors and tubular reactors; 
all included in class 37.

מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים כולל 
אבזרים ורכיבים של כל אלה; חכירה של ציוד בנייה; שירותי 

ניקוי כימי לכלי ראקטורים עם בטנת זכוכית בשימוש בתעשיות 
העיבוד של כימיקלים ומוצרי רוקחות; שירותי תחזוקה למערכות 

ומעבים להעברת חום; שירותי תחזוקה ותיקון בתחום ציוד 
מערכת קירור ממוחשבת, שירותים המסופקים בתיקון ותחזוקה 
של מכונות, כלים, ציוד ומכשירים חשמליים; שירותי תחזוקה 
ותיקון בתחומי הנפט והגז; שירותים הקשורים להתקנת מסופי 
נקודת מכירה בחנויות; תחזוקת מחשבים; התקנה ותיקון של 

מכשירים חשמליים, תיקון מקלטי רדיו וטלוויזיה, תיקון ותחזוקה 
של מכשירים וכלים חשמליים לתקשורת, תיקון ותחזוקה של 
מכשירי חשמל ביתיים, תיקון ותחזוקה של מכשירי תאורה 

חשמליים, תיקון ותחזוקה של מכשירים לחלוקת ובקרת חשמל, 
תיקון ותחזוקה של מנועים חשמליים, תיקון ותחזוקה של 

מכונות וכלים למדידה ו/או בדיקה, תיקון ותחזוקה של מכשירים 
וכלים רפואיים, תיקון ותחזוקה של מכונות וכלים לעיבוד 
מתכות, תיקון ותחזוקה של כלי בישול, תיקון ותחזוקה של 

מכונות חלוקה אוטומטיות, תיקון ותחזוקה של מכשירים לטיהור 
מים, תיקון ותחזוקה של כלי נגינה, תיקון ותחזוקה של שעוני יד 

ושעונים, תיקון ותחזוקה של מחממי מים הפועלים על גז 
למטרות ביתיות, תיקון ותחזוקה של ציוד אמבטיה, תיקון 
ותחזוקה של אסלות שירותים עם התזת מי שטיפה, 

התקנה/תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב, תיקון ותחזוקה של 
מזגנים, התקנה/תחזוקה ותיקון של מכונות משרדיות וציוד 
משרדי, התקנה, תחזוקה ותיקון של מכונות, תיקון כלי רכב, 
תיקון ותחזוקה של מכשירים וכלים חשמליים לתקשורת, תיקון 

ותחזוקה של מחשבים, תיקון ותחזוקה של מדפסות 
אלקטרוניות, תיקון טלפונים, עבודות חשמל, ציוד 

לטלקומוניקציה; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון למדחסים, 
משאבות, דהיינו מכונות, טורבינות התפשטות, משאבות דלק 
 ,(CNG) וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק בגז טבעי דחוס

טורבינות גז, טורבינות קיטור, מחלפי חום בעלי קירור אוויר, 
מעבי קיטור, כורים בעלי דפנות כבדות וכורים צינוריים; 

הנכללים כולם בסוג 37.                                                     
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, television broadcasting 
(live or pre-recorded); communications by mobile 
telephones; communications by electronic computer 
terminals, databases and Internet related 
telecommunications networks; communications by 
telex; communications by telegraph; communications 
by telephone; communications by facsimile; paging 
by radio; communications by teleconferencing; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; press 
and information agency services; other message 
transmission services; broadcasting of a commercial 
site on the Internet; radio and television programming 
and broadcasting services provided via the Internet; 
electronic messaging; providing access to computer 
bulletin boards, and real-time chat forums; 
transmission of messages and images via computer; 
providing access to home and office shopping and 
ordering services via computer and/or interactive 
communications technologies; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); 
providing access to search engines; management of 
chat forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunications); 
simultaneous broadcasting of films and of video and 
sounds recordals, in particular via electronic 
interconnexions; leasing of telephone sets, facsimile 
and other communication equipment; e-mail service; 
wireless data messaging service, particularly service 
that enable a user to send and/or receive message 
through a wireless data work; one-way and two-way 
paging services; electronic transmission of data, 
images, audio, video and documents, including text, 
cards, letters, messages, mail, animations and 
electronic mail, over local or global communications 
networks, including the internet, intranets, extranets, 
television, mobile communication, cellular and 
satellite networks; electronic transmission of 
computer software over local or global 
communications networks, including the internet, 
intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks; portal 
web site services; providing access to databases and 
local or global communications networks, including 
the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks; 
message transmission/relay services, namely, 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely the 
transmission of data to mobile telephones; mobile 
telephone communication services; transmission and 
reception of voice communication services; value 
added network transmission and receive services; 
telecommunications services by data transmission 
and by multimedia networks; electronic mail; all 
included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שידורי טלוויזיה (חיים או מוקלטים); 
תקשורת באמצעות טלפונים ניידים; תקשורת באמצעות מסופי 
מחשבים אלקטרוניים, מסדי נתונים ורשתות טלקומוניקציה 
הקשורות לאינטרנט; תקשורת באמצעות טלקס; תקשורת 
באמצעות טלגרף; תקשורת באמצעות טלפון; תקשורת 

באמצעות פקס; זימון באמצעות רדיו; תקשורת באמצעות ויעוד 
מרחוק; שידורי טלוויזיה בכבלים; שידורי רדיו; שירותים של 
סוכנויות עיתונות וידיעות; שירותים אחרים להעברת מסרים; 
שידורי אתרים מסחריים באינטרנט; שירותי תוכניות ושידורים 
לרדיו וטלוויזיה הניתנים דרך האינטרנט; מיסור אלקטרוני; מתן 
גישה ללוחות מודעות ממוחשבים ולפורומי צ'אט בזמן אמת; 
העברת הודעות ותמונות דרך המחשב; מתן גישה לשירותי 
קניות והזמנות מהבית והמשרד דרך המחשב ו/או באמצעות 
טכנולוגיות תקשורת אינטראקטיביות; העברת מידע (כולל דפי 
אינטרנט), תוכניות מחשב ונתונים אחרים כלשהם באמצעות 
טלקומוניקציה; שירותי דואר אלקטרוני; מתן גישת משתמש 
לאינטרנט; הספקת חיבורי טלקומוניקציה לאינטרנט או למסדי 
נתונים; מתן גישה לאתרי אינטרנט של מוזיקה דיגיטלית; מתן 
גישה לאתרי 3MP באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים 
מרכזי (טלקומוניקציה); מתן גישה למנועי חיפוש; ניהול פורומי 
צ'אט באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים בשרת מרכזי; 
השכרת זמן גישה למסד נתונים מחשבי (טלקומוניקציה); שידור 

בו-זמני של סרטים ושל הקלטות וידיאו וקול, בעיקר דרך 
חיבורים אלקטרוניים; החכרת טלפונים, מכשירי פקס וציוד 

תקשורת אחר; שירותי דואר אלקטרוני; שירותי מיסור נתונים 
אלחוטי, במיוחד שירות המאפשר למשתמש לשלוח ו/או לקבל 
מסר דרך רשת נתונים אלחוטית; שירותי איתורית חד-כיווניים 
ודו-כיווניים; תמסורת אלקטרונית של נתונים, תמונות, שמע, 

וידאו ומסמכים, כולל טקסט, כרטיסים, מכתבים, מסרים, דואר, 
הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות או 
גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 

טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות ולווייניות; תמסורת 
אלקטרונית של תוכנת מחשב דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות ולווייניות; שירותי 
אתרי פורטל באינטרנט; הספקת גישה למסדי נתונים ורשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות 

ולווייניות; שירותי תמסורת/ממסר של מסרים, דהיינו, תמסורת 
אלקטרונית של מסרים; שירותי טלקומוניקציה להפצת מידע 
באמצעות טלפון נייד, דהיינו העברת נתונים לטלפונים ניידים; 
שירותי תקשורת באמצעות טלפונים ניידים; תמסורת וקבלה של 
שירותי תקשורת קולית; שירותי תמסורת וקבלה דרך רשת עם 
ערך מוסף; שירותי טלקומוניקציה באמצעות תמסורת נתונים 
ובאמצעות רשתות מולטימדיה; דואר אלקטרוני; הנכללים כולם 
בסוג 38.                                                                         
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Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, television sporting and 
cultural entertainment; organization of cultural and 
educational exhibitions; organisation of lotteries and 
competitions; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sport; entertainment services 
provided at or relating to sports events; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of real or virtual sporting competitions; 
management of sporting facilities; rental services for 
audio and video equipment; production, presentation, 
distribution of films and video and sounds recordings; 
rental of films and video and sounds recordings; 
presentation, networking and/or rental of interactive 
education and entertainment products, namely 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer and 
video games; radio and television coverage of 
sporting events; radio and television program and 
video tapes production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and 
sporting events; timing of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment; on-line 
gambling services; providing of games over the 
Internet; providing of raffle services; information 
relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
publication of books, reviews, journals, magazines, 
texts (other than publicity texts); on-line publication of 
electronic books, reviews, journals, magazines, texts 
(other than publicity texts); providing digital music 
from the Internet; providing digital music from MP3 
Internet web sites; sport record and statistical 
information services; leasing of recorded sound and 
images; audio production services; providing sporting 
results; information related to sporting events 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet; publishing and production services; 
providing digital music (non-downloadable); providing 
statistical information in relation to sports results and 
audience ratings for sports competitions; training in 
the use and operation of signaling and cross-warning 
systems for the rail and transit industries; educational 
services in the field of medical imaging and 
diagnostics; namely, holding seminars, conferences, 
symposiums or workshops relating to the 
pharmaceutical industry, for medical practitioners and 
employees of pharmaceutical companies; 
educational services, namely holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops in the field 
of life science and biotechnology for scientists and 
researchers; conducting seminars related to industrial 
water treatment problems; providing training services 
for all the aforesaid; providing training services in 
management and the medical field through the use of 
instructions and demonstrations provided online, 
through the internet, intranet and extranets; 
education services, namely, conducting practical 
training workshops, classes and seminars featuring 
demonstrations in the field of management and 
medicine; design, organisation and conducting of 
courses, seminars and all training activities in the 
field of computers; organizing and realizing concerts; 
booking services for shows; cinema presentations; 

חינוך; ביצוע הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות, בידור 
הקשור לספורט ותרבות בטלוויזיה; ארגון תערוכות בתחומי 
התרבות ותערוכות חינוכיות; ארגון הגרלות ותחרויות; שירותי 
הימורים ומשחקי מזל הקשורים לספורט או בשילוב עם ספורט; 
שירותי בידור הניתנים באירועי ספורט או הקשורים בהם; ארגון 
אירועים ופעילויות בתחומי הספורט והתרבות; ארגון תחרויות 
ספורט אמיתיות או וירטואליות; ניהול מתקני ספורט; שירותי 
השכרה לציוד אודיו ווידיאו; הפקה, הצגה והפצה של סרטים 
ושל הקלטות וידיאו וקול; השכרה של סרטים והקלטות וידיאו 

וקול; הצגה, רישות ו/או השכרה של מוצרי חינוך ובידור 
אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים אינטראקטיביים, 

תקליטורים רגילים CD-ROMs, משחקי מחשב ומשחקי וידיאו; 
סיקור אירועי ספורט ברדיו ובטלוויזיה; שירותי הפקה של 
תוכניות רדיו וטלוויזיה ושל סרטי וידיאו; הפקת סרטים 

מונפשים; הפקת תוכניות טלוויזיה מונפשות; שירותי הזמנת 
כרטיסים למופעים ולאירועי ספורט; תזמון אירועי ספורט; ארגון 
תחרויות יופי; בידור אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; 
מתן שירותי משחקים דרך האינטרנט; מתן שירותי הגרלות; 
מידע הקשור לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון ממסד 

נתונים מחשבי או דרך האינטרנט; שירותי משחקים 
אלקטרוניים באמצעות האינטרנט; הספקת פרסומים 

אלקטרוניים מקוונים; פרסום ספרים, מאמרים, עיתונים, כתבי 
עת, טקסטים (למעט טקסטים פרסומיים); פרסום מקוון של 
ספרים אלקטרוניים, מאמרים, עיתונים, כתבי עת, טקסטים 
(למעט טקסטים פרסומיים); הספקת מוזיקה דיגיטלית 
 3MP מהאינטרנט; הספקת מוזיקה דיגיטלית מאתרי

באינטרנט; שירותי אחזור של שיאי ספורט ומידע סטטיסטי; 
השכרת הקלטות תמונה וקול; שירותי הפקת אודיו; שירותי 
אחזור של תוצאות ספורט; מידע הקשור לאירועי ספורט, 

המסופק באופן מקוון ממסד נתונים מחשבי או דרך האינטרנט; 
שירותי פרסום והפקה; הספקת מוזיקה דיגיטלית (שאינה 
ניתנת להורדה); הספקת מידע סטטיסטי הקשור לתוצאות 
ספורט ושיעורי צפייה בתחרויות ספורט; הדרכה בשימוש 

ובהפעלה של מערכות איתות ואזהרה בחצייה לענפי מסילות 
הברזל וההובלה; שירותי הוראה בתחום הדימות והאבחנה 
הרפואיים; דהיינו, קיום סמינרים, ועידות, סימפוזיונים או 

סדנאות הקשורים לענף הרוקחות, עבור רופאים ועובדים של 
חברות תרופות; שירותי הוראה, דהיינו קיום סמינרים, ועידות, 
סימפוזיונים או סדנאות בתחום מדעי החיים והביוטכנולוגיה 
עבור מדענים וחוקרים; ניהול סמינרים הקשורים בבעיות 

בטיפול במי תעשייה; הספקת שירותי הדרכה לכל האמור לעיל; 
הספקת שירותי הדרכה בניהול ובתחום הרפואי באמצעות 
שימוש בהנחיות ובהדגמות המסופקות באופן מקוון, דרך 

האינטרנט, אינטראנט ואקסטראנטים; שירותי הוראה, דהיינו, 
ניהול סדנאות, כיתות וסמינרים להכשרה מעשית עם הדגמות 
בתחום הניהול והרפואה; תכנון, ארגון וניהול של קורסים, 

סמינרים וכל פעולות ההדרכה בתחום המחשבים; ארגון ומימוש 
קונצרטים; שירותי הזמנת כרטיסים למופעים; הצגות קולנוע; 
מידע על בידור; הפקת סרטים; הפקת מופעים; הפקת הצגות 
תיאטרון; הספקת מתקני גולף; שירותי מועדון בריאות; שירותי 

מחנות ספורט; הצגת מופעים חיים; הצגות קולנוע; ארגון 
מופעים [שירותי אמרגן]; שירותי מחנות נופש [בידור]; אולפני 
סרטים; שירותי כתבי חדשות; הספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים, לא ניתנים להורדה; שירותי הוראה, דהיינו, ניהול 
כיתות, סמינרים, מצגות, מצגות וידאו, הספקת חומר לימוד 
דהיינו, הפצת חומר בתחום של אוריינות פיננסית; שירותי 

הוראה בתחום התיירות; שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו 
שירותי מידע על הזמנת כרטיסים לבידור; שירותי מידע בתחום 
התיירות, דהיינו שירותי מידע בידורי; שירותי מידע בתחום 
התיירות, דהיינו שירותי מידע על תזמון פעילויות לספורט, 
תרבות ובידור; שירותי סיוע לתיירים בתחום הבידור; שירותי 
הזמנת מקום מראש לתיירים, דהיינו שירותי הזמנת מקום 

למופעי בידור ופעילויות; שירותי סיוע לתיירים בנוגע להזמנת 
כרטיסים למופעי בידור; שירותי סיוע לתיירים בנוגע לתזמון 
פעילויות עבור מופעי ספורט, תרבות ובידור; שירותי הזמנת 
מקום מראש לתיירים למופעי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.   
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Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, television sporting and 
cultural entertainment; organization of cultural and 
educational exhibitions; organisation of lotteries and 
competitions; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sport; entertainment services 
provided at or relating to sports events; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of real or virtual sporting competitions; 
management of sporting facilities; rental services for 
audio and video equipment; production, presentation, 
distribution of films and video and sounds recordings; 
rental of films and video and sounds recordings; 
presentation, networking and/or rental of interactive 
education and entertainment products, namely 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer and 
video games; radio and television coverage of 
sporting events; radio and television program and 
video tapes production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and 
sporting events; timing of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment; on-line 
gambling services; providing of games over the 
Internet; providing of raffle services; information 
relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
publication of books, reviews, journals, magazines, 
texts (other than publicity texts); on-line publication of 
electronic books, reviews, journals, magazines, texts 
(other than publicity texts); providing digital music 
from the Internet; providing digital music from MP3 
Internet web sites; sport record and statistical 
information services; leasing of recorded sound and 
images; audio production services; providing sporting 
results; information related to sporting events 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet; publishing and production services; 
providing digital music (non-downloadable); providing 
statistical information in relation to sports results and 
audience ratings for sports competitions; training in 
the use and operation of signaling and cross-warning 
systems for the rail and transit industries; educational 
services in the field of medical imaging and 
diagnostics; namely, holding seminars, conferences, 
symposiums or workshops relating to the 
pharmaceutical industry, for medical practitioners and 
employees of pharmaceutical companies; 
educational services, namely holding seminars, 
conferences, symposiums or workshops in the field 
of life science and biotechnology for scientists and 
researchers; conducting seminars related to industrial 
water treatment problems; providing training services 
for all the aforesaid; providing training services in 
management and the medical field through the use of 
instructions and demonstrations provided online, 
through the internet, intranet and extranets; 
education services, namely, conducting practical 
training workshops, classes and seminars featuring 
demonstrations in the field of management and 
medicine; design, organisation and conducting of 
courses, seminars and all training activities in the 
field of computers; organizing and realizing concerts; 
booking services for shows; cinema presentations; 
entertainment information; film production; production 
of shows; theatre productions; providing golf facilities; 
health club services; sport camp services; 
presentation of live performances; movie theatre 
presentations; organization of shows [impresario 
services]; holiday camp services [entertainment]; 
movie studios; news reporters services; providing on-
line electronic publications, not downloadable; 
education services, namely, conducting classes, 
seminars, presentations, video presentations, 
provision of educational material namely, 
disseminating materials in the area of financial 
literacy; education services in the tourist field; 
information services in the tourist field, namely ticket 
reservation information services for entertainment; 
information services in the tourist field, namely 
entertainment information services; information 
services in the tourist field, namely activity scheduling 
information services for sports, culture and 
entertainment; services in regard to entertainment for 
the assistance of tourists; tourist reservation 
services, namely entertainment and activity 
reservation services; tourist assistance services in 
regard to ticket reservations for entertainment; tourist 
assistance services in regard to activity scheduling 
for sports, culture and entertainment; tourist 
reservation services, namely ticket reservation 
services for entertainment; all included in class 41.

חינוך; ביצוע הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות, בידור 
הקשור לספורט ותרבות בטלוויזיה; ארגון תערוכות בתחומי 
התרבות ותערוכות חינוכיות; ארגון הגרלות ותחרויות; שירותי 
הימורים ומשחקי מזל הקשורים לספורט או בשילוב עם ספורט; 
שירותי בידור הניתנים באירועי ספורט או הקשורים בהם; ארגון 
אירועים ופעילויות בתחומי הספורט והתרבות; ארגון תחרויות 
ספורט אמיתיות או וירטואליות; ניהול מתקני ספורט; שירותי 
השכרה לציוד אודיו ווידיאו; הפקה, הצגה והפצה של סרטים 
ושל הקלטות וידיאו וקול; השכרה של סרטים והקלטות וידיאו 

וקול; הצגה, רישות ו/או השכרה של מוצרי חינוך ובידור 
אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים אינטראקטיביים, 

תקליטורים רגילים CD-ROMs, משחקי מחשב ומשחקי וידיאו; 
סיקור אירועי ספורט ברדיו ובטלוויזיה; שירותי הפקה של 
תוכניות רדיו וטלוויזיה ושל סרטי וידיאו; הפקת סרטים 

מונפשים; הפקת תוכניות טלוויזיה מונפשות; שירותי הזמנת 
כרטיסים למופעים ולאירועי ספורט; תזמון אירועי ספורט; ארגון 
תחרויות יופי; בידור אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; 
מתן שירותי משחקים דרך האינטרנט; מתן שירותי הגרלות; 
מידע הקשור לבידור או לחינוך, המסופק באופן מקוון ממסד 

נתונים מחשבי או דרך האינטרנט; שירותי משחקים 
אלקטרוניים באמצעות האינטרנט; הספקת פרסומים 

אלקטרוניים מקוונים; פרסום ספרים, מאמרים, עיתונים, כתבי 
עת, טקסטים (למעט טקסטים פרסומיים); פרסום מקוון של 
ספרים אלקטרוניים, מאמרים, עיתונים, כתבי עת, טקסטים 
(למעט טקסטים פרסומיים); הספקת מוזיקה דיגיטלית 
 3MP מהאינטרנט; הספקת מוזיקה דיגיטלית מאתרי

באינטרנט; שירותי אחזור של שיאי ספורט ומידע סטטיסטי; 
השכרת הקלטות תמונה וקול; שירותי הפקת אודיו; שירותי 
אחזור של תוצאות ספורט; מידע הקשור לאירועי ספורט, 

המסופק באופן מקוון ממסד נתונים מחשבי או דרך האינטרנט; 
שירותי פרסום והפקה; הספקת מוזיקה דיגיטלית (שאינה 
ניתנת להורדה); הספקת מידע סטטיסטי הקשור לתוצאות 
ספורט ושיעורי צפייה בתחרויות ספורט; הדרכה בשימוש 

ובהפעלה של מערכות איתות ואזהרה בחצייה לענפי מסילות 
הברזל וההובלה; שירותי הוראה בתחום הדימות והאבחנה 
הרפואיים; דהיינו, קיום סמינרים, ועידות, סימפוזיונים או 

סדנאות הקשורים לענף הרוקחות, עבור רופאים ועובדים של 
חברות תרופות; שירותי הוראה, דהיינו קיום סמינרים, ועידות, 
סימפוזיונים או סדנאות בתחום מדעי החיים והביוטכנולוגיה 
עבור מדענים וחוקרים; ניהול סמינרים הקשורים בבעיות 

בטיפול במי תעשייה; הספקת שירותי הדרכה לכל האמור לעיל; 
הספקת שירותי הדרכה בניהול ובתחום הרפואי באמצעות 
שימוש בהנחיות ובהדגמות המסופקות באופן מקוון, דרך 

האינטרנט, אינטראנט ואקסטראנטים; שירותי הוראה, דהיינו, 
ניהול סדנאות, כיתות וסמינרים להכשרה מעשית עם הדגמות 
בתחום הניהול והרפואה; תכנון, ארגון וניהול של קורסים, 

סמינרים וכל פעולות ההדרכה בתחום המחשבים; ארגון ומימוש 
קונצרטים; שירותי הזמנת כרטיסים למופעים; הצגות קולנוע; 
מידע על בידור; הפקת סרטים; הפקת מופעים; הפקת הצגות 
תיאטרון; הספקת מתקני גולף; שירותי מועדון בריאות; שירותי 

מחנות ספורט; הצגת מופעים חיים; הצגות קולנוע; ארגון 
מופעים [שירותי אמרגן]; שירותי מחנות נופש [בידור]; אולפני 
סרטים; שירותי כתבי חדשות; הספקת פרסומים אלקטרוניים 
מקוונים, לא ניתנים להורדה; שירותי הוראה, דהיינו, ניהול 
כיתות, סמינרים, מצגות, מצגות וידאו, הספקת חומר לימוד 
דהיינו, הפצת חומר בתחום של אוריינות פיננסית; שירותי 

הוראה בתחום התיירות; שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו 
שירותי מידע על הזמנת כרטיסים לבידור; שירותי מידע בתחום 
התיירות, דהיינו שירותי מידע בידורי; שירותי מידע בתחום 
התיירות, דהיינו שירותי מידע על תזמון פעילויות לספורט, 
תרבות ובידור; שירותי סיוע לתיירים בתחום הבידור; שירותי 
הזמנת מקום מראש לתיירים, דהיינו שירותי הזמנת מקום 

למופעי בידור ופעילויות; שירותי סיוע לתיירים בנוגע להזמנת 
כרטיסים למופעי בידור; שירותי סיוע לתיירים בנוגע לתזמון 
פעילויות עבור מופעי ספורט, תרבות ובידור; שירותי הזמנת 
מקום מראש לתיירים למופעי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; laboratory analysis; design and 
development of computer hardware and software; 
services relating to wind and wind power, namely 
professional consulting services and engineering 
services; design for others in the field of wind power; 
industrial design services; design of power, wind 
power and electric power generating equipment and 
installations; engineering services, technical 
consultation and research services in the oil and gas 
industries; oil and gas exploration services; 
geophysical exploration for the oil and gas industries; 
analysis of oil and gas fields; oil and gas prospecting, 
namely, well logging and testing; oil and gas well 
testing; oil and gas pipeline inspection; remote 
monitoring and diagnostic services for compressors, 
pumps, turboexpanders, fuel pumps and fuel 
distribution equipment, CNG refueling equipment, 
gas turbines, steam turbines, air cooled heat 
exchangers, steam condensers, heavy wall reactors 
and tubular reactors; information technology solution 
services in the field of global railroad and transit 
industries; and computer equipment and medical 
system leasing; research, consultation, and advisory 
services relating to engineering, design and 
development problems encountered by utility, 
industrial, and commercial companies, governments, 
and individuals; computer programming services for 
others; computer software design and analysis 
services for others; computer consultation services; 
maintenance and updating of computer software and 
computer systems for others; installation of computer 

שירותים מדעיים וטכנולוגיים, וכן מחקר ותכנון הקשורים בהם; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; אנליזות מעבדתיות; תכנון 
ופיתוח של חומרה ותוכנה למחשבים; שירותים הקשורים לרוח 

ולאנרגיית רוח, דהיינו שירותי ייעוץ מקצועיים ושירותים 
הנדסיים; תכנון עבור אחרים בתחום אנרגיית הרוח; שירותי 
תכנון תעשייתיים; תכנון ציוד ומתקנים לייצור אנרגיה, אנרגיית 
רוח ואנרגיה חשמלית; שירותי הנדסה, שירותי ייעוץ טכני 
ומחקר בענפי תעשיות הנפט והגז; שירותי חיפושי נפט וגז; 
חקר גיאופיזי עבור תעשיות הנפט והגז; ניתוח שדות נפט וגז; 
חיפוש נפט וגז, דהיינו, ניהול יומן ובדיקה של בארות; בדיקת 
בארות נפט וגז; ביקורת צנרות נפט וגז; שירותי ניטור ואבחנה 
מרחוק למדחסים, משאבות, טורבינות התפשטות, משאבות 
 ,(CNG) דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק בגז טבעי דחוס
טורבינות גז, טורבינות קיטור, מחלפי חום בעלי קירור אוויר, 
מעבי קיטור, כורים בעלי דפנות כבדות וכורים צינוריים; שירותי 
פתרון טכנולוגיית מידע בתחום ענפי תעשיות מסילות הברזל 
וההובלה הגלובליים; והחכרת ציוד מחשבים ומערכת רפואית; 
שירותי מחקר, התייעצות וייעוץ הנוגעים לבעיות הנדסה, תיכון 
ופיתוח בהן נתקלים חברות בתחומי השירותים, התעשייה 
והמסחר, ממשלות ואנשים פרטיים; שירותי תכנות מחשבים 
עבור אחרים; שירותי תכנון וניתוח תוכנת מחשב עבור אחרים; 
שירותי ייעוץ בתחום המחשבים; תחזוקה ועדכון של תוכנת 

מחשב ומערכות מחשבים עבור אחרים; התקנת תוכנת מחשב; 
שירותי ניתוח ותכנון של מערכות מחשבים עבור אחרים; שירותי 
ייעוץ הקשורים למחקר כימי; שירותי ייעוץ הקשורים להמצאה 
ולהערכה של תרופות ותרכובות בעלות תכונות אבחנתיות, 
מונעות מחלה ו/או טיפוליות; שירותי תמיכה טכנית; שירותי 
ייעוץ הקשורים בשיטות אבחנה באמצעות מערכות אופטיות 
מבוססות לייזר; תבחיני סינון בעלי תזרומת גבוהה לשירותי 
פיתוח תרופות; שירותי סינתזה, אנליטיים ואבחנתיים ללקוח; 

שירותים ביוטכנולוגיים; שירותי תמיכה טכנית לתוכנה 
לאוטומציה של מפעלים, דהיינו, הספקת תחזוקה של תוכנת 

מחשב והספקת שדרוגים תקופתיים של התוכנה; תכנון מותאם 
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software; computer systems analysis and design 
services for others; consultancy services relating to 
chemical research; consultancy services relating to 
the discovery and evaluation of drugs and 
compounds having diagnostic, prophylactic and/or 
therapeutic properties; technical support services; 
consultancy services relating to methods for 
diagnosis using laser based optical systems; high 
through put screening assays for drug development 
services; customer synthesis, analytical and 
diagnostic services; biotechnological services; 
technical support services for factory automation 
software, namely, providing maintenance of 
computer software and providing periodic upgrades 
of software; custom design of security access 
systems; design and consulting services in 
connection with the configuration of systems used in 
applications supporting fiber optic technology; 
technical support services, namely troubleshooting of 
problems with computer hardware, video and 
electronic communication hardware, and software; 
technical consultation services for hardware and 
software used in connection with security and access 
systems; technical consultation services for 
surveillance cameras; custom design services for 
others in the fields of security systems, access 
systems, and tangible asset and inventory monitoring 
systems; laboratory and testing services for fluid 
separation and membrane testing; engineering and 
consulting services in the fields of water treatment, 
aqueous systems, cooling water systems, industrial 
boiler water systems, industrial water and process 
systems, industrial fuel processing system treatment, 
pulp and paper making system treatment, and metal 
and plastic processing system treatment; engineering 
services and technical support services related to the 
design and configuration of computer software and 
hardware systems to be used in the treatment of 
aqueous system and in the treatment of pulp and 
paper making systems, petroleum and petrochemical 
processing systems, and metal and plastic finishing 
operations; providing information to others, over a 
global computer network, relating to industrial water 
purification systems; advisory services related to all 
the aforesaid; chemical control system services 
relating to the feeding of treatment chemicals through 
industrial water systems; programming for data 
processing machines, among other, programming 
services in the field of electronic money (services); 
computer programs assuring the security of data 
transfers; research and industrial development in the 
field of computers; all technical consultancy in the 
field of computers; creation and maintenance of 
computer data bases and computer programs; 
leasing access time to a computer data base; 
computer engineering services and internet services; 
consultation in the fields of computers programming 
and data processing, in particular, in regard to 
financial transactions; hosting computer sites [web 
sites]; installation of computer software; maintenance 
of computer software; providing search engines for 
the internet; quality control; recovery of computer 
data; research and development for others; technical 
project studies; surveying; updating of computer 
software; maintenance of computer software; 
engineering, testing and research relating to electric 
machines, apparatus and instruments, computer 

אישית של מערכות לגישה מאובטחת; שירותי תכנון וייעוץ 
בהקשר של הגדרת התצורה של מערכות בשימוש ביישומים 
התומכים בטכנולוגיית סיבים אופטיים; שירותי תמיכה טכנית, 
דהיינו איתור תקלות בחומרת מחשב, חומרת תקשורת וידאו 
ואלקטרונית, ותוכנה; שירותי ייעוץ טכני לחומרה ותוכנה 

בשימוש בהקשר של מערכות אבטחה וגישה; שירותי ייעוץ טכני 
למצלמות פיקוח; שירותי תכנון מותאמים אישית עבור אחרים 
בתחומים של מערכות אבטחה, מערכות גישה ומערכות ניטור 
נכסים מוחשיים ומלאי; שירותי מעבדה ובדיקה להפרדת נוזלים 
ובדיקת ממברנות; שירותי הנדסה וייעוץ בתחומי טיפול במים, 

מערכות מימיות, מערכות מי קירור, מערכות מי דוודים 
תעשייתיות, מערכות ועיבוד למי תעשייה, טיפול במערכת 
תעשייתית לעיבוד דלק, טיפול במערכת לייצור עיסה ונייר, 
וטיפול במערכת לעיבוד מתכת ופלסטיק; שירותים הנדסיים 
ושירותי תמיכה טכנית הקשורים בתכנון והגדרת התצורה של 
מערכות תוכנה וחומרה למחשבים לשימוש בטיפול במערכות 
מימיות ובטיפול במערכות לייצור עיסה ונייר, מערכות לעיבוד 
נפט ומוצרים פטרוכימיים, ופעולות גימור של מתכת ופלסטיק; 
הספקת מידע לאחרים, דרך רשת מחשבים גלובלית, הקשור 
במערכות לטיהור מי תעשייה; שירותי ייעוץ הקשורים לכל 
האמור לעיל; שירותי מערכות בקרה כימית הקשורים להזנת 
כימיקלים טיפוליים דרך מערכות של מי תעשייה; תכנות עבור 
מכונות לעיבוד נתונים, בין השאר, שירותי תכנות בתחום כסף 
אלקטרוני (שירותים); תוכניות מחשב המבטיחות את ביטחון 
העברת הנתונים; מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום המחשבים; 
כל ייעוץ טכני בתחום המחשבים; יצירה ותחזוקה של מסדי 
נתוני מחשב ותוכניות מחשב; החכרת זמן גישה למסד נתוני 
מחשב; שירותי הנדסת מחשבים ושירותי אינטרנט; ייעוץ 

בתחומים של תכנות מחשבים ועיבוד נתונים, במיוחד, בנוגע 
לעסקאות פיננסיות; אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט]; 

התקנת תוכנת מחשב; תחזוקת תוכנת מחשב; הספקת מנועי 
חיפוש לאינטרנט; בקרת איכות; שיקום נתוני מחשב; מחקר 
ופיתוח עבור אחרים; לימוד פרויקטים טכניים; עריכת תסקיר; 
עדכון תוכנת מחשב; תחזוקת תוכנת מחשב; הנדסה, בדיקה 
ומחקר הקשורים במכונות, מכשירים וכלים חשמליים, השכרת 
מחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.                                       
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rental; all included in class 42.                                                                                     
                                                                                    

                                  
Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafeteria and 
restaurant services; welcoming services, namely 
providing food and drink; catering services; booking 
of temporary accommodation and hotel rooms; 
providing infrastructures for business entertainment; 
bar services; cafés; rental of meeting rooms; tourist 
homes; information services in the tourist field, 
namely lodging information services; information 
services in the tourist field, namely information on 
provision of food and meal; services in regard to 
lodging for the assistance of tourists; services in 
regard to provision of food and meals for the 
assistance of tourists; tourist reservation services, 
namely hotel reservation and food and meal 
reservation services; information services in the 
tourist field, namely, reservation information services 
for hotel, lodging, food and meals; tourist assistance 
services in regard to reservations for hotels, lodging, 
food and meals; tourist reservation services, namely 
reservation services for hotels, lodging, food and 
meals; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקאות; שירותי מזנון ומסעדה; 
שירותי קבלת פנים, דהיינו הספקת מזון ומשקאות; שירותי 
הסעדה; הזמנות לאכסון זמני ולחדרי מלון; הספקת תשתיות 
לבידור עסקי; שירותי בר; בתי קפה; השכרת חדרי ישיבות; 
בתים לתיירים; שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי 

מידע לגבי לינה; שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על 
הספקת מזון וארוחות; שירותי סיוע לתיירים בנוגע ללינה; 
שירותי סיוע לתיירים בנוגע להספקת מזון וארוחות; שירותי 

הזמנת מקומות מראש עבור תיירים, דהיינו שירותי הזמנת חדר 
מלון והזמנת מזון וארוחות; שירותי מידע בתחום התיירות, 
דהיינו שירותי מידע על הזמנת בית מלון, מקום לינה, מזון 

וארוחות; שירותי סיוע לתיירים בנוגע להזמנת בית מלון, מקום 
לינה, מזון וארוחות; שירותי סיוע לתיירים, דהיינו הזמנת בית 
מלון, מקום לינה, מזון וארוחות; הנכללים כולם בסוג 43.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/11/2010, No. 2010864 ליכטנשטיין, 26/11/2010, מספר 2010864

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37
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 Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy, Lausanne, Switzerland

Identification No.: 66533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 236750 מספר סימן

Application Date 31/03/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle glasses, sun glasses; and accessories 
therefor; all included in class 9.

משקפיים, נרתיקי משקפיים, מסגרות משקפיים, זגוגיות 
למשקפיים, משקפי שמש; ועזרים שלהם; הנכללים כולם בסוג 

                                                     .9

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery, articles of luggage, suitcases, briefcases, 
bags, handbags, shoulder bags, purses, wallets, 
shopping bags, suit carriers, attache cases, 
rucksacks, holdalls, organisers, pouches, inserts and 
parts and fittings for bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו אשר אינם 
נכללים בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות, שמשיות 
ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים, חפצי כבודה, מזוודות, 
תיקי מסמכים, תיקים, תיקי יד, תיקי כתף, ארנקים, ארנקי כסף, 
סלי קניות, מובילי מזוודות, תיקי מזוודה, תרמילי גב, תרמילי 
כלבו, תיבות תאים לאחסון חפצים, פאוצים (תיקי מותן), 

תוספות, חלקים וציוד לתיקים; הנכללים כולם בסוג 18.           
                                                                                    

                                            

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, footwear and headgear; all 
included in class 25.

פרטי לבוש, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

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

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

European Community Trade Mark, 06/01/2011, No. 
9642621

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/01/2011, מספר 9642621

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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 Owners

Name: Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.

Address: North Street, Winkfield, Windsor, Berkshire, 
SL44TH, United Kingdom

Identification No.: 801917

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
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Trade Mark No. 237096 מספר סימן

Application Date 14/04/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2578593 ממלכה מאוחדת מספר: 2578593

Dated 22/07/2011 (Section 16) מיום 22/07/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer peripheral devices, computer 
terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, 
monitors, displays, keyboards, cables, modems, 
printers, disk drives, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage 
media; magnetic data carriers; computer software; 
computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, and electronic publications; 
computer software and firmware, namely, operating 
system programs, data synchronization programs, 
and application development tool programs for 
personal and handheld computers; computer 
hardware and software for providing integrated 
telephone communication with computerized global 
information networks; pre-recorded computer 
programs for personal information management, 
database management software, character 
recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, 
paging software, mobile telephone software; 
database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software for the 
redirection of messages, Internet e-mail, and/or other 
data to one or more electronic handheld devices from 
a data store on or associated with a personal 
computer or a server; computer software for the 
synchronization of data between a remote station or 
device and a fixed or remote station or device; 
downloadable electronic publications in the nature of 
books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, magazines, and periodicals on a wide range 
of topics of general interest; handheld digital 
electronic devices and software related thereto; MP3 
and other digital format audio players; hand held 
computers, tablet computers, personal digital 

מחשבים; התקני ציוד היקפי למחשב, מסופי מחשב; חומרת 
מחשב; מכונות משחקי מחשב, מיקרו מעבדים, לוחות זיכרון, 
מוניטורים, צגים, מקלדות, כבלים, מודמים, מדפסות, כונני 

adapter ) דיסק, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי הרחבה
cards), מחברים ומנהלי התקן (drivers); מדיית מחשב ריקה 
לאחסון; נושאי נתונים מגנטיים; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב 

עבור הרשאה, הורדה, שידור, קבלה, עריכה, חילוץ 
(extracting), קידוד, פענוח, הצגה, אחסון וסידור טקסט, 
גרפיקה, דמויות, ופרסומים אלקטרוניים; תוכנת וקושחת 

מחשב, דהיינו, תוכניות מערכת הפעלה, תוכניות סנכרון נתונים, 
תוכניות כלי פיתוח יישומים עבור מחשבים אישיים וניידים; 

חומרת וקושחת מחשב עבור אספקת תקשורת טלפון משולבת 
עם רשתות מידע ממוחשבות גלובליות; תוכניות מחשב 

מוקלטות מראש עבור ניהול מידע אישי, תוכנת ניהול מאגר 
נתונים, תוכנת זיהוי תווים, תוכנת ניהול טלפוניה, תוכנת דואר 
והודעות אלקטרוניים, תוכנת איתור, תוכנת טלפון נייד; תוכנת 
סנכרון מאגר נתונים, תוכניות מחשב עבור גישה, גלישה וחיפוש 
במאגרי נתונים מקוונים, תוכנת מחשב עבור הניתוב מחדש של 

הודעות, אי-מייל אינטרנטי, ו/או נתונים אחרים להתקן 
אלקטרוני נייד יחיד או יותר מנתונים המאוחסנים או המקושרים 
עם מחשב אישי או שרת; תוכנת מחשב עבור הסנכרון של 

נתונים בין תחנה או התקן מרוחקים ותחנה או התקן קבועים או 
מרוחקים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה מסוג ספרים, 

מחזות (plays), חוברות, עלונים, אגרות מידע, ביטאונים, 
מגזינים, וכתבי עת בתחום רחב של נושאי התעניינות כללי; 
התקנים דיגיטאליים אלקטרונים ניידים ותוכנה הקשורה להם; 
נגני אודיו MP3 ופורמטים דיגיטאליים אחרים; מחשבים ניידים, 
מחשבי לוח, עוזרים דיגיטאליים אישיים, ארגוניות אלקטרוניות, 
מחברות אלקטרוניות; התקנים דיגיטאליים אלקטרונים ניידים, 
התקני מערכת מיקום גלובלית (GPS), טלפונים; התקנים 

דיגיטאליים אלקטרונים נישאים וניידים עבור השליחה והקבלה 
של שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטאליים 
אחרים; טלפונים אלחוטיים; חלקים ואביזרים עבור טלפונים 

ניידים; מכונות פקסימיליה, מערכות משיבון, מצלמות, 
וידיאופונים, תוכנה וחומרה מבוססות טלפון לאחזור מידע; 
יחידות אלקטרוניות נישאות עבור קבלה, אחסון ו/או שידור 

אלחוטיים של נתונים והודעות, והתקנים אלקטרונים 
המאפשרים למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; ציוד 
וכלי תקשורת אלקטרונים; מכשירי וכלי טלקומוניקציה; גופנים, 
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assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
mobile digital electronic devices, global positioning 
system (GPS) devices, telephones; handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, 
and other digital data; cordless telephones; mobile 
telephones; parts and accessories for mobile 
telephones; facsimile machines, answering 
machines, cameras, videophones, telephone-based 
information retrieval software and hardware; 
electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data and messages, 
and electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; electronic 
communication equipment and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
fonts, typefaces, type designs and symbols in the 
form of recorded data; chips, discs and tapes bearing 
or for recording computer programs and software; 
random access memory, read only memory; solid 
state memory apparatus; computer and electronic 
games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; apparatus for data storage; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; mouse 
pads; batteries; rechargeable batteries; chargers; 
chargers for electric batteries; headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; stereo speakers; 
audio speakers; audio speakers for home; monitor 
speakers; speakers for computers; personal stereo 
speaker apparatus; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereo 
apparatus, tape recorders and reproducing 
apparatus, loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; digital audio and video devices; audio 
cassette recorders and players, video cassette 
recorders and players, compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; digital music and/or 
video players; radios; video cameras; audio, video, 
and digital mixers; radio transmitters; car audio 
apparatus; computer equipment for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
multimedia functions for use with all of the aforesaid 
goods; electronic apparatus with interactive functions 
for use with all of the aforesaid goods; accessories, 
parts, fittings, and testing apparatus for all of the 
aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted or 
shaped to contain all of the aforesaid goods, made of 
leather, imitations of leather, cloth, or textile 
materials; All included in Class 9.

משפחות גופנים (typefaces), עיצובי פונטים וסימבולים בצורה 
של נתונים מוקלטים; שבבים, דיסקים וקלטות הנושאים או עבור 
הקלטת תוכניות ותוכנות מחשב; זיכרון גישה אקראית, זיכרון 

solid state ) לקריאה בלבד; מכשירי זיכרון מצב סולידי
memory); משחקים של מחשב ואלקטרונים; מדריכים 

למשתמש הניתנים לקריאה בצורה אלקטרונית, על ידי מכונה 
או על ידי מחשב לשימוש עם, ולמכירה כיחידה עם, כל הטובין 
הנ"ל; מכשירים עבור אחסון נתונים; כוננים קשיחים; יחידות 
אחסון כונני דיסק קשיח מיניאטוריות; דיסקי אודיו וידאו, דיסקי 
CD-ROM, ודיסקים דיגיטאליים מגוונים; משטחים לעכבר; 

סוללות; סוללות נטענות; מטענים; מטענים לסוללות 
in-) דיגיטאליות; אוזניות; אוזניות סטריאו; אוזניות תוך-אוזן
ear); רמקולי סטריאו; רמקולי אודיו; רמקולי אודיו לבית; 
רמקולי מסך (monitor); רמקולים עבור מחשבים; מכשירי 

רמקולי סטריאו אישיים; מקלטי רדיו, מגברים, מכשירי הקלטת 
ושחזור קול, פונוגרפים חשמליים, פטיפונים, מכשירי סטריאו 
להקלטה מדויקת (high fidelity), מכשירי רשמקול ושחזור, 
 ,(multiple speaker) רמקולים, יחידות מרובות רמקולים
מיקרופונים; התקני וידאו ואודיו דיגיטאליים; מקליטי ונגני 

קסטות אודיו, מקליטי ונגני קסטות וידאו, נגני קומפקט דיסק, 
מקליטי ונגני דיסקים דיגיטאליים מגוונים; רשמקולי ונגני אודיו 
דיגיטאליים; נגני מוסיקה ו/או וידאו דיגיטאליים; מכשירי רדיו; 
מצלמות וידאו; מיקסרי אודיו, וידאו, ודיגיטאליים; משדרי רדיו; 
מכשירי אודיו לרכב; ציוד מחשב לשימוש עם כל הטובין הנ"ל; 
מכשירים אלקטרוניים עם פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל 
הטובין הנ"ל; אביזרים, חלקים, מתאמים, ומכשירי בדיקה עבור 

כל הטובין הנ"ל; כיסויים, תיקים ומארזים המותאמים או 
המעוצבים להכיל את כל הטובין הנ"ל, העשויים עור, חיקויים 

של עור, אריג, או חומרי טקסטיל; הכל כלול בסיווג 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)

Trinidad and Tobago, 07/12/2010, No. 43097 טרינידד וטובגו, 07/12/2010, מספר 43097

Class: 9 סוג: 9
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 Owners

Name: Intel Corporation

Address: 2200 Mission College Boulevard,,M/s RNB-4-
151, Santa Clara CA 95054, U.S.A.

Identification No.: 72053

(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
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Trade Mark No. 237426 מספר סימן

Application Date 09/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARKEMA FRANCE

Address: 420 rue d'Estienne d'Orves, F-92700 
COLOMBES, France

Identification No.: 72387

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, especially heptanoic 
acid, heptaldehyde, heptanol, esterol A, undecylenic 
acid; products derived from castor oil.

Class: 4 סוג: 4

Castor oil for technical purposes; lubricants; forming 
oil.

Class: 30 סוג: 30

Food flavorings made of products derived from castor 
oil.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/10/2010, No. 10 3 777 964 צרפת, 28/10/2010, מספר 964 777 3 10

Class: 1 סוג: 1

Class: 4 סוג: 4

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 237468 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0857951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zentiva Group, a.s.

Address: U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10, Czech 
Republic

Identification No.: 72419

(République tchèque joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines, drugs, pharmaceutical preparations for 
human use, vitamins, chemical preparations and 
substances for pharmaceutical use other than 
disinfectants and cosmetics, tonic preparations and 
dietetic preparations for medical use, medicinal 
infusions, medicinal wines and teas, diagnostic 
products for medical use, vaccines, serums and 
blood products, cultures of microorganisms included 
in this class.
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Trade Mark No. 237469 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0869196 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zentiva Group, a.s.

Address: U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10, Czech 
Republic

Identification No.: 72419

(République tchèque joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines, drugs, pharmaceutical preparations for 
human use, vitamins, chemical preparations and 
substances for pharmaceutical purposes other than 
disinfectants and cosmetics, tonic preparations and 
dietetic preparations for medical use, medicinal 
infusions, medicinal wine and teas, diagnostic 
products for medical purposes, vaccines, serums and 
blood products; microorganism cultures not included 
in other classes.
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Trade Mark No. 237665 מספר סימן

Application Date 11/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0869301 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Zentiva Group, a.s.

Address: U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10, Czech 
Republic

Identification No.: 72419

(République tchèque joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Medicines, drugs, pharmaceutical preparations for 
human use, vitamins, chemical preparations and 
substances for pharmaceutical purposes other than 
disinfectants and cosmetics, tonic preparations and 
dietetic preparations for medical use, medicinal 
infusions, medicinal wine and teas, diagnostic 
products for medical purposes, vaccines, serums and 
blood products; microorganism cultures not included 
in other classes.
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NIVIQA

Trade Mark No. 237713 מספר סימן

Application Date 11/05/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases, diabetes, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, infectious diseases, cancer and 
viruses, not in the form of creams or ointments; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם לטיפול במחלות מטבוליות, סכרת, 
מחלות של הלב וכלי הדם, מחלות של מערכת העצבים 

המרכזית, כאבים, מחלות זיהומיות, סרטן ווירוסים, לא בצורה 
של קרמים או משחות;, הנכללים כולם בסוג 5.                       
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Trade Mark No. 237856 מספר סימן

Application Date 18/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0542988 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.P.A.

Address: Viale Shakespeare, 47, I-00144 ROMA, Italy

Identification No.: 72545

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological, cardiovascular, hematological, 
urological, oethopaedic and musculoskeletal system, 
bone,  respitory, pulmonary, cantral nervous system, 
endocrinological, circulatory, gastroenterological, 
hormonal and diabetic disorders, coughs, colds, 
influenza, headaches, stomach and digestive gastro- 
enteric disorders, muscular and/or rheumatic 
disorders, anti- inflammatory agents, immune system 
disorders and related diseases, allergic reactions, 
metabolic disorders, anti- infectives, ocular disorders, 
and for use in oncology; diagnostic 
preparationsand/or reagents for clinical or medical 
laboratory use; veterinary preparations; sanitary 
prepartions for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying  
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.
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Trade Mark No. 238108 מספר סימן

Application Date 24/05/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and products made of such 
materials, printed matters, stationery, craft materials, 
packaging materials; all included in class 16.

נייר, קרטון ומוצרים העשויים מחומרים אלו; דברי דפוס; כלי 
כתיבה; חומרי יצירה, חומרי אריזה; הנכללים כולם בסוג 16.     

                                                                    

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils, articles and 
containers, glassware, china, plastic utensils and 
stoneware; allincluded in class 211.

כלים, פריטים ומיכלים לבית ולמטבח, כלי זכוכית, חרסינה, 
פלסטיק, וחומר; הנכללים כולם בסוג 21.                               

                                                      

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; included in class 28.   .28 משחקים וצעצועים; הנכללים כולם בסוג

Class: 35 סוג: 35

Selling services and management of chain of shops 
for selling toys, games, craft, accessories, pop and 
decorative products, fashion accessories, stationery, 
household utensils gifts and underwear; included in 
class 35.

שירותי מכירה וניהול רשת חנויות לממכר צעצועים, משחקים, 
אביזרי יצירה, מוצרי פופ ונוי, אביזרי אופנה, כלי כתיבה, כלי 

בית, מתנות והלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 35.           
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה Max אלא 
בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: MAX STOCK LTD שם: מקס סטוק בע"מ

Address: 5 Hapatish st, Tirat Hacarmel, Israel כתובת : רח' הפטיש 5, טירת כרמל, ישראל

Identification No.: 513618967מספר זיהוי: 513618967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shirley Kedem Ben Ami, Adv 

Address: 29 Hayezira st, (Gaon Bldg), Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: שירלי קדם בן עמי, עו"ד 

כתובת : רח' היצירה 29, (בית גאון), רמת גן, 52521, ישראל
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Trade Mark No. 238273 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOST Mobile Satellite Ltd. שם: מוסט לוויינות בתנועה בע"מ

Address: 23 Aminadav Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' עמינדב 23, תל אביב, ישראל

Identification No.: 514762020מספר זיהוי: 514762020

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Khayat, Zolty & Co., Advs.

Address: 9 Hamenofim St., P.O.B. 2136, Herzeliya 
Pituach, 46120, Israel

שם: איל חיאט, זולטי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המנופים 9, ת.ד. 2136, הרצליה פיתוח, 46120, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; all included in class 38. תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.                         
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JUMPIN

Trade Mark No. 238364 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ayala librescu שם: איילה ליברסקו

Address: 14/6 Shvil Hazahav, Raanana, Israel כתובת : שביל הזהב 6/14, רעננה, ישראל

Identification No.: 024242588מספר זיהוי: 024242588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 16 Abba Hilel Silver Road, Ramat 
Gan, 52506, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Training, guidance and sports lessons; aerobic 
lessons; all included in class 41.

אימונים, הדרכה ושיעורי ספורט; שעורי אירובי; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                 
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Trade Mark No. 238385 מספר סימן

Application Date 02/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lucci Line 2007 L.P. שם: לוצ'י ליין 2007 שותפות מוגבלת

Address: 1 Nahal Peleg Str., Yavne, Israel כתובת : רחוב נחל פלג 1, יבנה, ישראל

Identification No.: 550226591מספר זיהוי: 550226591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 16 Abba Hilel Silver Road, Ramat 
Gan, 52506, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear and clothing articles; all included in class 
25.

מוצרי הנעלה והלבשה; הנכללים כולם בסוג 25.                     
            

Class: 35 סוג: 35

Chain of stores for clothing of men, women and 
children; all included in class 35.

רשת חנויות למכירת דברי הלבשה לילדים, נשים וגברים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                       
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Trade Mark No. 238411 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 24 but in the form 
appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 24  אלא 
בצורה המופיעה בסימן.

 Owners

Name: Herbalife International, Inc.

Address: 800 W. Olympic Blvd., ste. 406, Los Angeles, 
CA 90015, U.S.A.

Identification No.: 801527

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: 29 סוג: 29

Powders for making dairy-based food beverages and 
shakes, Powdered preparations for making milk 
beverages,food supplements; all included in Class 29

אבקות להכנת משקאות ושייקים על בסיס חלב, תכשירי אבקה 
להכנת משקאות מחלב; תוספי מזון; הכל כלול בסוג 29.           
                                                                                    

  

Class: 32 סוג: 32

Preparations for making non-alcoholic drinks; all 
included in class 32.

תכשירים להכנת  משקאות לא-אלכוהוליים; הכל כלול  בסוג 
                                 .32
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Trade Mark No. 238444 מספר סימן

Application Date 19/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1077766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nia Technique Inc.

Address: 918 SW Yamhill, 3rd Floor, Portland, OR 97205, 
U.S.A.

Identification No.: 72740

(Oregon, United States CORPORATION)

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: 41 סוג: 41

Physical fitness studio services, namely, providing 
exercise classes, body sculpting classes, and group 
fitness classes; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, and workshops in the 
fields of fitness, health, wellness, exercise, dance, 
yoga, martial arts, and T'ai Chi, and distribution of 
educational and training materials in connection 
therewith.

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

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

U.S.A., 08/04/2011, No. 85290629 ארה"ב, 08/04/2011, מספר 85290629

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 238510 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed  instructional, educational and teaching 
materials in the field of nutrition; printed pamphelts, 
brochures, manuals,books, booklets, flyers, 
information sheets and newsletters in the field of 
nutrition; all included in class 16.

חומרי הדרכה, חינוך ןלימוד מודפסים בתחום התזונה; 
ברושורים, חוברות הוראות, ספרים, ספרונים, פליירים, דפי 

מידע וניוזלטרים מודפסים בתחום התזונה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .16

                                                                        

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the fiels of 
nutrition and distribution of printed materials in 
connection therewith in hard copy of electronic format 
on the same topic; all included in class 41.

שירותי חינוך, בפרט, ניהול שיעורים, סמינרים, ועידות וסדנאות 
בתחום התזונה והפצה של חומרים מודפסים בקשר עמם 

מודפס או בפורמט אלקטרוני באותם נושאים; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    

                  

Class: 44 סוג: 44

Providing health information; providing a web site 
featuring information on health and nutrition; all 
included in class 44.

אספקת מידע בריאותי; אספקת אתר המציג מידע בריאותי 
ותזונתי; הנכללים כולם בסוג 44.                                         
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 Owners

Name: Abbott Laboratories

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

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 238658 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0976380 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials, namely, soffits, fasica, metal 
siding and metal trim for buildings; metal safes; ores; 
metal hardware for doors, gates, windows, flaps and 
shutters, namely, fasteners for doors, namely, metal 
bars and chains, metal chain door guards, metal 
handles for doors, keys and key cylinders, metal door 
bolts, metal door kick plates, metal door latches, door 
stop of metal, metal sash fasteners for doors and 
windows, door springs, door hinges, and foot 
operated door stops; metal conveyor springs; metal 
hardware, namely, door, gate and window closing 
springs; metal hardware for doors and windows, 
namely, door and window positioners, namely, metal 
clasps for door and window security hardware, shock 
absorbers, impact buffers and damper locks; metal 
locks for safes, doors, gates and windows; metal 
doors.

Class: 7 סוג: 7

Parts of machines, namely hydraulic, mechanical and 
pneumatic hardware devices and their parts for door, 
gates, windows and shutters (except for land 
vehicles) , consisting of closing devices, spring locks 
, buffers, dampers, closing regulators, closing 
devices for safes, eddy current brakes, hydraulic, 
pneumatic , electric and mechanically operated 
springs, dampers and motors and parts thereof for 
doors, gates, windows, shutters; devices and 
machines, in particular springs with or without 
damping, lockable and adjustable springs, shock 
absorbers, oscillation dampers, radial dampers, 
endless dampers, adjustable dampers, double - sides 
dampers, eddy current dampers; electric, pneumatic , 
hydraulic and mechanical drives, in particular drive 
motors, spring cylinders, gas cylinders, spring rope 
pulleys, cable pulls, roller guides, dampers, electric, 
electronic, hydraulic, hydro pneumatic and pneumatic 
opertaing devices, in particular for driving doors, 
gates, windows and shutters; parts for pitons engines 
for vehicles, pistons engines for land vehicles.
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Class: 9 סוג: 9

Measuring, signaling, checking, life-saving and 
teaching devices, namely, distance measuring 
apparatus, emergency signal transmitters; instrument 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely, adapters, electrical transformers, electrical 
switches; devices for recording, transmission of 
sounds or images; blank magnetic data carriers; 
recording discs, namely, blank magnetic disks, blank 
recordable optical discs; instruments, devices and 
components for photoelectric, electric and electronic 
control systems and adjustors particularly for 
operating doors and gates; operating control devices 
and indicators; control and switching element; 
indicator lights; lift shaft installations, namely, electric 
and electronic video surveillance installations for lift 
shafts, alarm installations for lift shafts; instruments, 
devices and components for electronic control 
systems; devices and instrument for power supply; 
emergency power units; electrically and mechanically 
operated control instruments and controllers and their 
parts; devices and instruments for fire protection in 
particular for guarding and for building, smoke 
detectors, temperature detectors, optical and 
acoustical alarm devices; electric magnets; 
instrument, devices and control devices for hoisting 
elevator and door contacts; magnetic switches, 
electric strong magnets, lift magnets and locking 
magnets.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, land vehicles; land and tracked 
vehicles and parts thereof, namely, electrical, 
electronic, electro-mechanical, pneumatic and 
hydraulic motors, tail gates, windows, door panels, 
mud flaps and nonelectric controllers therefor, 
namely, handlebar controls, land vehicle console 
parts, namely, wiring harnesses for control, 
monitoring and protection of industrial gasoline and 
diesel engines, steering and suspension systems and 
parts for steering and suspension systems for 
vehicles, namely, upper ball joints, lower ball joints, 
ball joints with control arms, bushing kits, inner tie rod 
ends, outer tie rod ends, sleeves, idler arms, center 
links, stabilizer kits, inner sockets and pitman arms; 
traction and compression gas, namely, gas tanks for 
land vehicles; shock absorbing lockable and 
adjustable springs for motor cars; vehicle parts, 
namely, shock absorbers, dampers, brakes, pulleys 
for automobile alternators, pulleys for automobile air 
conditioner compressors, and break and clutch 
cables; land vehicles suspension parts, namely, 
hydraulic, pneumatic, electric and mechanical 
springs; vehicle parts, namely, shock absorbers; land 
vehicle parts, namely, drive gears; transmission 
differentials for land vehicles.
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 Owners

Name: Dictator Technik Dr. Wolfram Schneider & Co. 
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft

Address: Gutenbergstrasse 9, 86356 Neusäss, Germany

Identification No.: 72832

(Germany limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 20 סוג: 20

Goods of woods cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials 
or of plastic, namely, figurines, statues, drawer pulls, 
busts, ritual flower vases, baker's bread baskets, and 
boxes; plastic fittings for doors, gates, windows and 
shutters; plastic hardware for doors, gates, windows 
and shutters, namely, nuts, gate latches, keys, 
guards and clasps for windows and doors; doors for 
furniture, made of plastics; doors for furniture made 
of plastic material; elevator hardware and door 
contacts of plastic, namely, nuts, latches, keys, 
guards and clasps.
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Trade Mark No. 238660 מספר סימן

Application Date 13/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977763 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal building matreials, namely, soffits, fasica, metal 
siding and metal trim for buildings; metal safes; ores; 
metal hardware for doors, gates, windows, flaps and 
shutters, namely, fasteners for doors, namely, metal 
bars and chains, metal chain door guards, metal 
handles for doors, keys and key cylinders, metal door 
bolts, metal door kick plates, metal door latches, door 
stop of metal, metal sash fastenersfor doors and 
windows, door springs, door hinges, and foot 
operated door stops; metal conveyorsprings; metal 
hardware, namely, door, gate and window closing 
springs; metal hardware for doors and windows, 
namely, door and window positioners, namely, metal 
clasps for door and window security hardware, shock 
absorbers, impact buffers and damper locks; metal 
locks for safes, doors, gates and windows; metal 
doors. 

Class: 7 סוג: 7

Parts of machines, namely hydraulic, mechanical and 
pneumatic hardware devices and their parts for door, 
gates, windows and shutters (except for land 
vehicles) , consisting of closing devices, spring locks 
, buffers, dampers, closing regulators, closing 
devices for safes, eddy current brakes, hydraulic, 
pneumatic , electric and mechanically operated 
springs, dampers and motors and parts thereof for 
doors, gates, windows, shutters; devices and 
machines, in particular springs with or without 
damping, lockable and adjustable springs, shock 
absorbers, oscillation dampers, radial dampers, 
endless dampers, adjustable dampers, double - sides 
dampers, eddy current dampers; electric, pneumatic , 
hydraulic and mechanical drives, in particular drive 
motors, spring cylinders, gas cylinders, spring rope 
pulleys, cable pulls, roller guides, dampers, electric, 
electronic, hydraulic, hydro pneumatic and pneumatic 
opertaing devices, in particular for driving doors, 
gates, windows and shutters; parts for pitons engines 
for vehicles, pistons engines for land vehicles.
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Class: 9 סוג: 9

Measuring, signaling, checking, life-saving and 
teaching devices, namely, distance measuring 
apparatus, emergency signal transmitters; instrument 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely, adapters, electrical transformers, electrical 
switches; devices for recording, transmission of 
sounds or images; blank magnetic data carriers; 
recording discs, namely, blank magnetic disks, blank 
recordable optical discs; instruments, devices and 
components for photoelectric, electric and electronic 
control systems and adjustors particularly for 
operating doors and gates; operating control devices 
and indicators; control and switching element; 
indicator lights; lift shaft installations, namely, electric 
and electronic video surveillance installations for lift 
shafts, alarm installations for lift shafts; instruments, 
devices and components for electronic control 
systems; devices and instrument for power supply; 
emergency power units; electrically and mechanically 
operated control instruments and controllers and their 
parts; devices and instruments for fire protection in 
particular for guarding and for building, smoke 
detectors, temperature detectors, optical and 
acoustical alarm devices; electric magnets; 
instrument, devices and control devices for hoisting 
elevator and door contacts; magnetic switches, 
electric strong magnets, lift magnets and locking 
magnets. 

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, land vehicles; land and tracked 
vehicles and parts thereof, namely, electrical, 
electronic, electro-mechanical, pneumatic and 
hydraulic motors, tail gates, windows, door panels, 
mud flaps and nonelectric controllers therefor, 
namely, handlebar controls, land vehicle console 
parts, namely, wiring harnesses for control, 
monitoring and protection of industrial gasoline and 
diesel engines, steering and suspension systems and 
parts for steering and suspension systems for 
vehicles, namely, upper ball joints, lower ball joints, 
ball joints with control arms, bushing kits, inner tie rod 
ends, outer tie rod ends, sleeves, idler arms, center 
links, stabilizer kits, inner sockets and pitman arms; 
traction and compression gas, namely, gas tanks for 
land vehicles; shock absorbing lockable and 
adjustable springs for motor cars; vehicle parts, 
namely, shock absorbers, dampers, brakes, pulleys 
for automobile alternators, pulleys for automobile air 
conditioner compressors, and break and clutch 
cables; land vehicles suspension parts, namely, 
hydraulic, pneumatic, electric and mechanical 
springs; vehicle parts, namely, shock absorbers; land 
vehicle parts, namely, drive gears; transmission 
differentials for land vehicles.

י"ח אדר תשע"ג - 7828/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Orange ,as shown 
in the mark.

 Owners

Name: Dictator Technik Dr. Wolfram Schneider & Co. 
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft

Address: Gutenbergstrasse 9, 86356 Neusäss, Germany

Identification No.: 72832

(Germany limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 20 סוג: 20

Goods of woods cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials 
or of plastic, namely, figurines, statues, drawer pulls, 
busts, ritual flower vases, baker's bread baskets, and 
boxes; plastic fittings for doors, gates, windows and 
shutters; plastic hardware for doors, gates, windows 
and shutters, namely, nuts, gate latches, keys, 
guards and clasps for windows and doors; doors for 
furniture, made of plastics; doors for furniture made 
of plastic material; elevator hardware and door 
contacts of plastic, namely, nuts, latches, keys, 
guards and clasps.

י"ח אדר תשע"ג - 7928/02/2013



Trade Mark No. 238801 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079609 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Professional Association of Therapeutic 
Horsemanship International

Address: P.O.B. 33150, Denver, Colorado 80233, U.S.A.

Identification No.: 76306

(Colorado, United States non-profit 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: 16 סוג: 16

Printed brochures, newsletters, training manuals, 
instructional, educational and teaching materials in 
the field of equine-assisted therapeutic activities.

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers; and 
educational services, namely, developing the 
curriculum for, and testing of, instructors in equine-
assisted activities and therapy for disabled persons.

Class: 42 סוג: 42

Accreditation services, namely, setting and providing 
standards for member-operated centers which 
provide equine-assisted activities and therapy for 
disabled persons, for the purpose of accreditation.

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

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

U.S.A., 11/05/2011, No. 85318090 ארה"ב, 11/05/2011, מספר 85318090

Class: 42 סוג: 42

Accreditation services, namely, setting and providing 
standards for member-operated centers which 
provide equine-assisted activities and therapy for 
disabled persons, for the purpose of accreditation

י"ח אדר תשע"ג - 8028/02/2013



Trade Mark No. 238871 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(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: 3 סוג: 3

After shave; beauty creams; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body creams; body lotions; 
body oils; body scrub; body splash; body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance; body 
sprays; body wash; cologne; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial scrubs; 
fragrances for personal use; hair care preparations; 
hair styling preparations; hand creams; hans lotions; 
lip balm; lip gloss; make- up; non medicated bath 
preparations; perfume; shaving preparations; soaps 
for personal use; all the above excluding anti- aging 
preparations.

י"ח אדר תשע"ג - 8128/02/2013



MalleoTrain

Trade Mark No. 239060 מספר סימן

Application Date 10/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BAUERFEIND AG

Address: Triebeser Strasse 16, Zeulenroda-Triebes, 
07937, Germany

Identification No.: 802075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic articles, in particular bandages, ortheses, 
prostheses and their matched parts, medical 
compression clothing, inserts, orthopedic shoes, 
pads, joint splints, orthopedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring apparatus.

פריטים אורטופדיים, במיוחד, תחבושות, אביזרי יישור, תותבים 
וחלקים מתאימים שלהם, הלבשת לחץ רפואית, שימות, נעליים 

אורטופדיות, רפידות, סדי קיבוע למפרקים, התקני מדידה 
לאורטופדיה, לכלי דם, לבלוטות לימפה, ולתותבים.                 

                                                      

י"ח אדר תשע"ג - 8228/02/2013



Trade Mark No. 239075 מספר סימן

Application Date 04/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Servotronix Motion Control Ltd שם: סרווטרוניקס בקרת הנע בע"מ

Address: 21C Yagia Capayim, Petach Tikva, Israel כתובת : יגיע כפיים 21ג', פארק נדיב, פתח תקוה, 49130, 
ישראל

Identification No.: 511638538מספר זיהוי: 511638538

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motion and control products for machines, including 
electric engines, servo drives, gears and brakes; all 
included in class 7.

מוצרי בקרה והנע למכונות, לרבות מנועים חשמליים סרוו 
דרייב, גירים ובלמים; הנכללים כולם בסוג 7.                         

                                            

Class: 9 סוג: 9

Electronic control system for machines and engines, 
including for the control of location, velocity and 
accleration; all included in class 9.

מערכות בקרה אלקטרוניות עבור מכונות ומנועים, לרבות עבור 
בקרת מיקום, מהירות ותאוצה; הנכללים כולם בסוג 9.             

                                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 8328/02/2013



GALVANIC BODY SPA

Trade Mark No. 239107 מספר סימן

Application Date 14/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, namely, gels, 
lotions, skin cream, exfoliates for the skin, masques, 
toners; all included in class 3.

תכשירים לא תרופתיים לטיפוח של העור, דהיינו ג'לים, 
תרחיצים, קרם לעור, מוצרי קילוף לעור, מסיכות, טונרים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                 

Class: 10 סוג: 10

Electric skin stimulation apparatus, namely for skin 
care treatment; included in class 10.

התקנים חשמליים להמרצת העור, דהיינו לטיפולי טיפוח של 
העור; הנכללים כולם בסוג 10.                       

י"ח אדר תשע"ג - 8428/02/2013



Trade Mark No. 239196 מספר סימן

Application Date 28/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0871878 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Profiles of any kind for construction, in particular 
curtain walling, window profiles, ground beams, rails 
for shielding from rain, door profiles, wall connecting 
profiles; roofing as well as profiles therefor; windows, 
window sills, façade systems as well as parts thereof; 
façades of metal, with heat insulating properties, as 
well as parts thereof; façade profiles, connectors, 
cover profiles, conservatories as well as parts 
thereof; conservatory profiles; doors, in particular lift 
slide doors; profiles for windows mainly consisting of 
aluminium in combination with wood, profiles for 
conservatories mainly consisting of aluminium in 
combination with wood, systems of uprights and 
crossbars; profiles of any kind for industry; all of the 
above-mentioned goods made of metal, in particular 
made of aluminium as well as a in combination with 
plastic and/or wood.

Class: 17 סוג: 17

Heat insulation façades as well as parts thereof.

י"ח אדר תשע"ג - 8528/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour   Red  as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Gutmann AG

Address: Nürnberger Straße 57, 91781 Weißenburg, 
Germany

Identification No.: 73028

(Germany joint stock company)

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); transportable 
buildings (non-metallic); profiles of any kind for 
construction, in particular curtain walling, window 
profiles, ground beams, rails for shielding from rain, 
door profiles, wall connecting profiles; roofing as well 
as profiles therefor; windows, window sills, façade 
systems as well as parts thereof; façades not of 
metal, with heat insulating properties, as well as parts 
thereof; façade profiles, connectors, cover profiles, 
conservatories as well as parts thereof; conservatory 
profiles; doors, in particular lift slide doors; profiles for 
windows mainly consisting of aluminium in 
combination with wood, profiles for conservatories 
mainly consisting of aluminium in combination with 
wood, systems of uprights and crossbars; profiles of 
any kind for industry; all of the above-mentioned 
goods made of wood and/or plastic or in combination 
with goods made of metal, in particular aluminium.

י"ח אדר תשע"ג - 8628/02/2013



Trade Mark No. 239198 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0874363 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LUCAS TRADING CORP.

Address: 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City, 
Belize

Identification No.: 77293

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
aperitifs, non-alcoholic; table waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); 
isotonic beverages; whey beverages; fruit juice 
beverages, non-alcoholic; milk of almonds 
(beverage); fruit nectars (non-alcoholic); orgeat; 
powders for effervescing beverages; sarsaparilla (soft 
drink); syrups for lemonades; syrups for beverages; 
tomato juice (beverage); cider (non-alcoholic); 
vegetable juices; preparations for making aerated 
water; preparations for making liqueurs; preparations 
for making mineral water; preparations for making 
beverages; must; grape must; malt wort; extracts of 
hops for making beer.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); aperitifs; arak; 
brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; digesters 
(liqueurs and spirits); cocktails; liqueurs; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits (beverages); 
distilled beverages; hydromel (mead); peppermint 
liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; 
alcoholic extracts; fruit extracts (alcoholic), alcoholic 
essences.

י"ח אדר תשע"ג - 8728/02/2013



Trade Mark No. 239450 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless and radio facsimile transmitting and 
receiving sets; radio sets, television sets, sound 
recording and reproduction equipment as well as 
systems assembled therefrom, car radios, portable 
radios, image recording and reproduction equipment 
as well as systems assembled therefrom; videotext 
monitors and other video display terminals, video 
recorders, car cassette players, car radio tuners, car 
amplifiers, car boosters, car equalizers, car 
loudspeakers, car television sets, car video 
recorders, radio equipment for installation into 
landcraft, aircraft and watercraft, radio telephones; 
equipment for car drivers' piloting and information 
systems, telecommunication apparatuses, telephone 
sets, telegraphic transmission equipment, image 
recording and image reproduction systems; television 
sets, video equipment and camcorders; television 
picture tubes, dyed auxiliary disks for television sets, 
chip, code and control cards; storage media and 
software for information and control systems, 
particularly CD-ROM's, all the aformentioned goods 
especially in the form of digital road maps or for 
geographical information systems, traffic telematics 
equipment, navigation equipment, mobile 
communication equipment, particularly car radios and 
mobile telephones; mobile teleservicing, 
telemonitoring and telepresence, transmitting and 
receiving, communication and manipulation 
equipment for telefax, audio, video, information and 
data transmission via any mobile and fixed 
communication networks; the combination of listed 
equipment with fixed network terminals and car 
radios; accessories for landcraft, aircraft and 
watercraft, viz. car mountings for portable radios, car 
antennas, electric interference suppression 
components, viz. capacitors, choking coils, resistors 
as well as interference suppression modules 
assembled therefrom for car radios, loudspeakers of 
broadcasting and radio facsimile transmitting and 
receiving equipment, equipment housings, rotatable 
knobs, display scales, clocks for and in car radios, 
navigation systems, in particular satellite-aided 
navigation systems; video monitors for automobile 
navigation systems; chip cards; parts of all the 
aforelisted goods; all included in class 09.

 מערכות פקסימיליה שדר וקלט אלחוטי ורדיו, מערכות רדיו, 
מערכות טלוויזיה, ציוד הקלטה וייצור קול, כמו גם מערכות 
המורכבות מכך, רדיו לרכב, רדיו נייד, ציוד הקלטת וייצור 

תמונה, כמו גם מערכות המורכבות מכך; מוניטורים 
וידאו-טקסט ומסופי הצגת וידאו אחרים, מקליטי וידאו, נגני 
קסטות לאוטו, כווני רדיו לאוטו, אמפליפיירים לאוטו, מגברים 
לאוטו, איקוולייזרים לאוטו, רמקולים לאוטו, מערכות טלוויזיה 
לאוטו, מקלטי וידאו לאוטו, ציוד רדיו להתקנה ברכב יבשתי, 

רכב אווירי ורכב ימי, טלפוני רדיו; ציוד ניווט לנהגי רכב ומערכות 
מידע, התקני טלקומוניקציה, מערכות טלפון, ציוד העברה 
טלגרפית, מערכות הקלטת תמונה וייצור תמונה; מערכות 

טלוויזיה, ציוד וידאו ומצלמות וידאו; שפופרות טלוויזיה, דיסקים 
חיצוניים צבועים למערכות טלוויזיה, כרטיסי שבב, קוד ובקרה; 

CD- אמצעי אחסון ותוכנה למערכות מידע ובקרה, במיוחד
ROM, כל הטובין הנ"ל במיוחד בצורת מפות דרך דיגיטאליות 
או למערכות מידע גיאוגרפי, ציוד תנועה טלמטיקס, ציוד ניווט, 
ציוד תקשורת נייד, במיוחד רדיו לאוטו וטלפונים ניידים; ציוד 

תקשורת למתן שירות טלפוני, בקרה טלפונית ונוכחות טלפונית 
ניידת, שידור וקבלה, תקשורת ותפעול להעברת מידע 
ואינפורמציה באמצעות טלפקס, קול ווידאו דרך רשתות 

תקשורת ניידות ונייחות; השילוב של הציוד הנ"ל עם מסופי 
רשת נייחים ורדיו לאוטו; ציוד עבור רכב יבשתי, רכב אווירי 
ורכב ימי, דהיינו, תושבות למכשירי רדיו ניידים לרכב, אנטנות 
לרכב, רכיבי צמצום הפרעות אלקטרוניות, דהיינו, קבלים, סלילי 
השראות, נגדים וכן מודולי צמצום הפרעות המורכבים מכך 

עבור מכשירי רדיו לאוטו, רמקולים לשידור וציוד שידור וקבלת 
פקסימיליה ברדיו, כיסויי ציוד, ידיות מסתובבות, מאזני תצוגה, 
שעונים עבור ובתוך רדיו לאוטו, מערכות ניווט, במיוחד מערכות 
ניווט באמצעות לוויין; צגי ווידאו למערכות ניווט לרכב; כרטיסי 
שבב; חלקים עבור הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 09.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and parts thereof; glass screens for vehicles 
incorporating an integrated aerial; visors for vehicle 
screens; glass screens for vehicles incorporating 
integrated alarm; alarm systems for vehicles 
incorporating control and visual display apparatus; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים עבורם; מסכי זכוכית לכלי-רכב הכוללים אנטנה 
משולבת; מגני-שמש למסכי כלי-רכב; מסכי זכוכית עבור 
כלי-רכב הכוללים אזעקה משולבת; מערכות אזעקה עבור 
כלי-רכב הכוללים מכשירי שליטה ותצוגה ויזואלית; הנכללים 

כולם בסוג 12.                                                                 
                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 8828/02/2013



 Owners

Name: ED Enterprises AG

Address: Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, Grünwald, D-
82031, Germany

Identification No.: 802098

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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, plastics and goods made of these 
materials, as far as contained in class 16; packaging 
materials made of plastics; printed matter, particularly 
 code and control cards; all included in class 16.

נייר, קרטון, פלסטיקים וטובין המיוצרים מחומרים אלו, ככל 
שנכלל בסוג 16; חומרי אריזה עשויים מפלסטיק; חומר מודפס, 
במיוחד כרטיסי קוד ובקרה; הנכללים כולם בסוג 16.               
                                                                                    

              

Class: 42 סוג: 42

Creating, servicing, repair and maintenance of 
computer programs and software, in particular 
multimedia computer software (music, sound, data, 
video and images), and for the operation of networks; 
establishment and operation (technical management) 
of databases for the collating, storage and providing 
of software, data, images, audio and/or video 
information; technical consultancy for designing 
apparatus, equipment and installations for network 
services, and for designing, including planning and 
development, of networks; Internet services, namely 
the creating and installation of Internet presentations; 
development of electronic programs guides; technical 
computer consultancy in the field of data processing; 
franchising, namely technical support with regard to 
the manufacture of plastics; consultancy in the field 
of medical technology; planning and development in 
the field of medical technology; planning, 
development and consultancy in the field of electrical 
engineering and electronics, including rental of 
scientific devices, rental of equipment for computers, 
personal computers, and notebooks, rental of control 
engineering apparatus; all included in class 42.

יצירה, שירות, תיקון ותחזוקה של תוכנות ותוכניות מחשב, 
במיוחד תוכנת מחשב מולטימדיה (מוזיקה, קול, מידע, וידאו 
ותמונות), ולתפעול רשתות; הקמה ותפעול (ניהול טכני) של 
מאגרי מידע להשוואה, אחסון ואספקת אינפורמציה לגבי 
תוכנה, מידע, תמונות, אודיו ו/או ווידאו; ייעוץ טכני לעיצוב 
מכשירים, ציוד והתקנים לשירותי רשת, ועבור עיצוב, כולל 
תכנון ופיתוח, של רשתות; שירותי אינטרנט, דהיינו יצירת 

והתקנת מצגות אינטרנט; פיתוח מדריכי תוכנות אלקטרוניים; 
ייעוץ מחשב טכני בתחום עיבוד מידע, מתן זיכיונות, דהיינו 

תמיכה טכנית בקשר לייצור פלסטיקים; ייעוץ בתחום 
הטכנולוגיה הרפואית; תכנון ופיתוח בתחום הטכנולוגיה 
הרפואית; תכנון, פיתוח וייעוץ בתחום הנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה, כולל השכרה של מכשירים מדעיים, השכרת ציוד 
עבור מחשבים, מחשבים אישיים ומחשבים ניידים, השכרת 

התקני בקרת הנדסה; הנכללים כולם בסוג 42.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"ח אדר תשע"ג - 8928/02/2013



BLAUPUNKT

Trade Mark No. 239451 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless and radio facsimile transmitting and 
receiving sets; radio sets, television sets, sound 
recording and reproduction equipment as well as 
systems assembled therefrom, car radios, portable 
radios, image recording and reproduction equipment 
as well as systems assembled therefrom; videotext 
monitors and other video display terminals, video 
recorders, car cassette players, car radio tuners, car 
amplifiers, car boosters, car equalizers, car 
loudspeakers, car television sets, car video 
recorders, radio equipment for installation into land 
craft, aircraft and watercraft, radio telephones; 
equipment for car drivers' piloting and information 
systems, telecommunication apparatuses, telephone 
sets, telegraphic transmission equipment, image 
recording and image reproduction systems; television 
sets, video equipment and camcorders; television 
picture tubes, dyed auxiliary disks for television sets, 
chip, code and control cards; storage media and 
software for information and control systems, 
particularly CD-ROM's, all the aforementioned goods 
especially in the form of digital road maps or for 
geographical information systems, traffic telematics 
equipment, navigation equipment, mobile 
communication equipment, particularly car radios and 
mobile telephones; mobile teleservicing, 
telemonitoring and telepresence, transmitting and 
receiving, communication and manipulation 
equipment for telefax, audio, video, information and 
data transmission via any mobile and fixed 
communication networks; the combination of listed 
equipment with fixed network terminals and car 
radios; accessories for land craft, aircraft and 
watercraft, viz. car mountings for portable radios, car 
antennas, electric interference suppression 
components, viz. capacitors, choking coils, resistors 
as well as interference suppression modules 
assembled therefrom for car radios, loudspeakers of 
broadcasting and radio facsimile transmitting and 
receiving equipment, equipment housings, rotatable 
knobs, display scales, clocks for and in car radios, 
navigation systems, in particular satellite-aided 
navigation systems; video monitors for automobile 
navigation systems; chip cards; parts of all the 
afforested goods; all included in class 09.

מערכות פקסימיליה שדר וקלט אלחוטי ורדיו, מערכות רדיו, 
מערכות טלוויזיה, ציוד הקלטה וייצור קול, כמו גם מערכות 
המורכבות מכך, רדיו לרכב, רדיו נייד, ציוד הקלטת וייצור 

תמונה, כמו גם מערכות המורכבות מכך; מוניטורים 
וידאו-טקסט ומסופי הצגת וידאו אחרים, מקליטי וידאו, נגני 
קסטות לאוטו, כווני רדיו לאוטו, אמפליפיירים לאוטו, מגברים 
לאוטו, איקוולייזרים לאוטו, רמקולים לאוטו, מערכות טלוויזיה 
לאוטו, מקלטי וידאו לאוטו, ציוד רדיו להתקנה ברכב יבשתי, 

רכב אווירי ורכב ימי, טלפוני רדיו; ציוד ניווט לנהגי רכב ומערכות 
מידע, התקני טלקומוניקציה, מערכות טלפון, ציוד העברה 
טלגרפית, מערכות הקלטת תמונה וייצור תמונה; מערכות 

טלוויזיה, ציוד וידאו ומצלמות וידאו; שפופרות טלוויזיה, דיסקים 
חיצוניים צבועים למערכות טלוויזיה, כרטיסי שבב, קוד ובקרה; 

CD- אמצעי אחסון ותוכנה למערכות מידע ובקרה, במיוחד
ROM, כל הטובין הנ"ל במיוחד בצורת מפות דרך דיגיטאליות 
או למערכות מידע גיאוגרפי, ציוד תנועה טלמטיקס, ציוד ניווט, 
ציוד תקשורת נייד, במיוחד רדיו לאוטו וטלפונים ניידים; ציוד 

תקשורת למתן שירות טלפוני, בקרה טלפונית ונוכחות טלפונית 
ניידת, שידור וקבלה, תקשורת ותפעול להעברת מידע 
ואינפורמציה באמצעות טלפקס, קול ווידאו דרך רשתות 

תקשורת ניידות ונייחות; השילוב של הציוד הנ"ל עם מסופי 
רשת נייחים ורדיו לאוטו; ציוד עבור רכב יבשתי, רכב אווירי 
ורכב ימי, דהיינו, תושבות למכשירי רדיו ניידים לרכב, אנטנות 
לרכב, רכיבי צמצום הפרעות אלקטרוניות, דהיינו, קבלים, סלילי 
השראות, נגדים וכן מודולי צמצום הפרעות המורכבים מכך 

עבור מכשירי רדיו לאוטו, רמקולים לשידור וציוד שידור וקבלת 
פקסימיליה ברדיו, כיסויי ציוד, ידיות מסתובבות, מאזני תצוגה, 
שעונים עבור ובתוך רדיו לאוטו, מערכות ניווט, במיוחד מערכות 
ניווט באמצעות לוויין; צגי ווידאו למערכות ניווט לרכב; כרטיסי 
שבב ; חלקים עבור הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 09.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 12 סוג: 12

Vehicles and parts thereof; glass screens for vehicles 
incorporating an integrated aerial; visors for vehicle 
screens; glass screens for vehicles incorporating 
integrated alarm; alarm systems for vehicles 
incorporating control and visual display apparatus; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים עבורם; מסכי זכוכית לכלי-רכב הכוללים אנטנה 
משולבת; מגני-שמש למסכי כלי-רכב; מסכי זכוכית עבור 
כלי-רכב הכוללים אזעקה משולבת; מערכות אזעקה עבור 
כלי-רכב הכוללים מכשירי שליטה ותצוגה ויזואלית; הנכללים 

כולם בסוג 12.                                                                 
                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 9028/02/2013



 Owners

Name: ED Enterprises AG

Address: Ludwig-Ganghofer-Strasse 6, Grünwald, D-
82031, Germany

Identification No.: 802098

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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard, plastics and goods made of these 
materials, as far as contained in class 16; packaging 
materials made of plastics; printed matter, particularly 
chip, code and control cards; all included in class 16.

נייר, קרטון, פלסטיקים וטובין המיוצרים מחומרים אלו, ככל 
שנכלל בסוג 16; חומרי אריזה עשויים מפלסטיק; חומר מודפס, 
במיוחד כרטיסי שבב, קוד ובקרה; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    

                      

Class: 42 סוג: 42

Creating, servicing, repair and maintenance of 
computer programs and software, in particular 
multimedia computer software (music, sound, data, 
video and images), and for the operation of networks; 
establishment and operation (technical management) 
of databases for the collating, storage and providing 
of software, data, images, audio and/or video 
information; technical consultancy for designing 
apparatus, equipment and installations for network 
services, and for designing, including planning and 
development, of networks; Internet services, namely 
the creating and installation of Internet presentations; 
development of electronic programs guides; technical 
computer consultancy in the field of data processing; 
franchising, namely technical support with regard to 
the manufacture of plastics; consultancy in the field 
of medical technology; planning and development in 
the field of medical technology; planning, 
development and consultancy in the field of electrical 
engineering and electronics, including rental of 
scientific devices, rental of equipment for computers, 
personal computers, and notebooks, rental of control 
engineering apparatus; all included in class 42.

יצירה, שירות, תיקון ותחזוקה של תוכנות ותוכניות מחשב, 
במיוחד תוכנת מחשב מולטימדיה (מוזיקה, קול, מידע, וידאו 
ותמונות), ולתפעול רשתות; הקמה ותפעול (ניהול טכני) של 
מאגרי מידע להשוואה, אחסון ואספקת אינפורמציה לגבי 
תוכנה, מידע, תמונות, אודיו ו/או ווידאו; ייעוץ טכני לעיצוב 
מכשירים, ציוד והתקנים לשירותי רשת, ועבור עיצוב, כולל 
תכנון ופיתוח, של רשתות; שירותי אינטרנט, דהיינו יצירת 

והתקנת מצגות אינטרנט; פיתוח מדריכי תוכנות אלקטרוניים; 
ייעוץ מחשב טכני בתחום עיבוד מידע, מתן זיכיונות, דהיינו 
תמיכה טכנית  בקשר לייצור פלסטיקים; ייעוץ בתחום 
הטכנולוגיה הרפואית; תכנון ופיתוח בתחום הטכנולוגיה 
הרפואית; תכנון, פיתוח וייעוץ בתחום הנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה, כולל השכרה של מכשירים מדעיים, השכרת ציוד 
עבור מחשבים, מחשבים אישיים ומחשבים ניידים, השכרת 

התקני בקרת הנדסה; הנכללים כולם בסוג 42.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"ח אדר תשע"ג - 9128/02/2013



Trade Mark No. 239497 מספר סימן

Application Date 17/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083361 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, as well as in agriculture, 
chemical substances for preserving foodstuffs.

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, sugar; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ice; honey, 
treacle; yeast, baking-powder.

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

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

Benelux, 30/03/2011, No. 1222529 בנלוקס, 30/03/2011, מספר 1222529

Class: 1 סוג: 1

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

י"ח אדר תשע"ג - 9228/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, various 
shades of orange and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: CSM Nederland B.V.

Address: Nienoord 13, NL-1112 XE Diemen, Netherlands

Identification No.: 73108

(The Netherlands Besloten Vennootschap (Private Ltd. 
Company (PLC)))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח אדר תשע"ג - 9328/02/2013



Trade Mark No. 239498 מספר סימן

Application Date 17/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083362 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CSM Nederland B.V.

Address: Nienoord 13, NL-1112 XE Diemen, Netherlands

Identification No.: 73108

(The Netherlands Besloten Vennootschap (Private Ltd. 
Company (PLC)))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, as well as in agriculture, 
chemical substances for preserving foodstuffs.

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, sugar; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ice; honey, 
treacle; yeast, baking-powder.

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

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

Benelux, 30/03/2011, No. 1222528 בנלוקס, 30/03/2011, מספר 1222528

Class: 1 סוג: 1

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

י"ח אדר תשע"ג - 9428/02/2013



Trade Mark No. 239514 מספר סימן

Application Date 26/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083509 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances; perfumes and colognes.

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; sunglasses, eyeglass frames and 
cases for eyewear.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches; bracelets, earrings, rings, 
necklaces, toe rings, tie clips, lapel pins, cuff links, 
watch bands, wrist watches.

Class: 18 סוג: 18

Purses, wallets, handbags, luggage, key cases, 
business card cases, change purses, backpacks, 
attache cases and briefcases.

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's, children's and infants' apparel, 
namely, underwear, footwear, swimwear, caps, 
headwear, robes, pajamas, hosiery, gloves, belts, 
neckties, undershirts, socks, shirts, t-shirts, 
sweatpants, sweatshirts, knit tops, skirts, pants, 
trousers, shorts, sweaters, jeans, vests, coats, 
jackets, overalls, blazers, dresses, scarves, blouses, 
cardigans, gowns, golf shirts, jogging suits, 
turtlenecks, suits and polo shirts; women's panties, 
bras, tank tops, crop tops, bustiers, camisoles, tap 
pants and teddies; men's briefs and boxer shorts.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and online retail store services 
in the field of men's, women's and children's apparel 
and personal accessories.

י"ח אדר תשע"ג - 9528/02/2013



 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

י"ח אדר תשע"ג - 9628/02/2013



Trade Mark No. 239542 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083946 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAGAMEE SA

Address: Rue de Montchoisy 36, CH-1207 Genève, 
Switzerland

Identification No.: 73143

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Compilation and systemization of data into data 
banks; business administration for processing 
commercial services on a global computer network 
(Internet) or via wireless electronic communication 
devices; e-commerce services, namely advertising in 
the form of data, texts, images, sounds by means of 
computer networks, for the sale of goods and 
services of all types; providing advertising space on a 
website for third parties.

Class: 36 סוג: 36

Financial services; banking; credit card services; 
financial transactions via a global computer network; 
exchanging money; financial services in connection 
with processing and transfer of bills and bill 
payments; insurance services for financial 
transactions; electronic funds transfer; information on 
financial and monetary matters.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/12/2010, No. 610604 שוויץ, 22/12/2010, מספר 610604

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

י"ח אדר תשע"ג - 9728/02/2013



AVEENO ESSENTIAL MOISTURE

Trade Mark No. 239588 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations, namely, shampoo; lip care 
moisturizers, facial care preparations; baby toiletries; 
all included in class 3.

תכשירים לטיפוח השיער, דהיינו, שמפו; מלחחים לטיפוח 
השפתיים, תכשירים לטיפוח הפנים; תמרוקי תינוקות; הנכללים 

כולם בסוג 3.                             

י"ח אדר תשע"ג - 9828/02/2013



Trade Mark No. 239612 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lee-ron Shlomi Gidron שם: לי-רן שלומי גדרון 

Address: Ha'amoraim 5/10, Tel Aviv, 69207, Israel כתובת : רח' האמוראים 5/10, תל אביב, 69207, ישראל

Identification No.: 043138429מספר זיהוי: 043138429

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neumann Limon, Solomonovich & Co., Adv.

Address: 8 Maskit st, Herzliya Pituach, 46766, Israel

שם:  לימור-נוימן סנלומונוביץ ושות', עו"ד

כתובת : רח' משכית 8, בניין A, הרצליה פיתוח, 46766, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Interior Design services; included in class 42. שירותי עיצוב פנים; הנכללים בסוג 42.                         

י"ח אדר תשע"ג - 9928/02/2013



CITI MOBILE 

Trade Mark No. 239637 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs;  cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; wireless and 
cellular telephones; machine readable, magnetically 
encoded cards, namely, prepaid telephone calling 
cards and credit cards; all for use via the internet, 
mobile devices, or hand- held devices; all included in 
Class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול או דמויות;  נושאי 
נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;  קופות רושמות, מכונות 
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; טלפונים אלחוטיים 

וסלולאריים; כרטיסים עם קידוד מגנטי הניתן לקריאה על ידי 
מכונות, דהיינו, כרטיסי חיוג לטלפון וכרטיסי אשראי המשולמים 
מראש; הכל לשימוש באמצעות האינטרנט, התקנים ניידים, או 
התקנים המוחזקים ביד; הכל נכלל בסיווג 9.                         
                                                                                    

              

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; instructional and teaching material 
(except apparatus);; non-magnetically encoded 
prepaid telephone calling cards; all included in Class 
16.

דברי דפוס; חומרי הדרכה והוראה ( למעט מכשירים); כרטיסי 
חיוג לטלפון ללא קידוד מגנטי משולמים מראש; הנכללים כולם 
בסוג 16.                                                                         

      

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration;  telephone directory assistance 
services; promoting the goods and services of others 
via the telephone and the global communication 
networks; customer loyalty, reward, incentive and 
redemption programs;all provided via the internet, 
mobile devices, or hand- held devices; all included in 
Class 35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; שירות סיוע של 
מדריכי טלפונים; קידום סחורות ושירותים עבור אחרים דרך 
הטלפון ודרך רשתות תקשורת גלובאליות; תוכניות נאמנות, 
גמול תמריץ ופדיון עבור לקוחות; המסופקים כולם באמצעות 
האינטרנט, התקנים ניידים, או התקנים המוחזקים ביד; הכל 
כלול בסיווג 35.                                                               
                                                                                    

        

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; financial 
services; banking services; investment advisory 
services; telephone calling card services; electronic 
commerce  services, namely, electronic debit and 
credit card transaction processing services, funds 
transfer and bill payment-processing services; 
providing information via the telephone and the 
global communication networks in the field of finance; 
all provided via the internet, mobile devices, or hand- 
held devices; all included in Class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; שירותים פיננסיים; שרותי 
בנקאות; שרותי ייעוץ להשקעות; שירותי כרטיסי חיוג לטלפונים; 
שרותי מסחר אלקטרוניים, דהיינו, שרותי עיבוד ביצוע עסקאות 
בכרטיס חיוב אלקטרוני וכרטיס אשראי, שירותי העברת קרנות 
ועיבוד תשלום חשבונות; אספקת מידע דרך הטלפון ודרך 

רשתות תקשורת גלובאליות בתחום הפיננסי; המסופקים כולם 
באמצעות האינטרנט, התקנים ניידים, או התקנים המוחזקים 
ביד; הכל כלול בסיווג 36.                                                   
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication,namely, electric, digital, cellular 
and wireless transmission of voice, data, information, 
images, signals and messages by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks and the internet and 
transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone; providing 
telecommunications connections over a global 
communications network, electronic mail, voice mail 
and messaging services, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by 
telephone; personal communications services; pager 
services; all provided via the internet, mobile devices, 
or hand - held devices; all included in class 38.

שרותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית, דיגיטאלית, 
סלולארית ואלחוטית של קול, נתונים, מידע, תמונות, אותות 
ומסרים באמצעות רשתות טלקומוניקציה, רשתות תקשורת 
אלחוטית ובאמצעות האינטרנט. והעברה של קול, נתונים, 
תמונות, אודיו, וידאו ומידע דרך הטלפון; אספקת חיבורי 
טלקומינקציה באמצעות רשת תקשורת גלובאלית,דואר 

אלקטרוני, שירותי תא קולי ושרותי שליחת הודעות, דהיינו, 
ההקלטה ולאחר מכן העברה של הודעות קוליות דרך הטלפון; 
שרותי תקשורת אישית; שרותי איתורית; המסופקים כולם 

באמצעות האינטרנט, התקנים ניידים, או התקנים המוחזקים 
ביד; הכל כלול בסיווג 38.                                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                      
י"ח אדר תשע"ג - 10028/02/2013



 Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 6369

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

י"ח אדר תשע"ג - 10128/02/2013



Trade Mark No. 239657 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A&M Melhm Trading and Imports Electric 
Goods Ltd.

שם: א & מ מלחם יבוא ושיווק מוצרי חשמל בע"מ

Address: P.O.B. 14395, Sakhnin, 30810, Israel כתובת : ת.ד. 14395, סח`נין, 30810, ישראל

Identification No.: 514624360מספר זיהוי: 514624360

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Gntos Shadi

Address: 

שם: עו"ד גנטוס שאדי

כתובת : ת.ד. 14395, סח`נין, 30810, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Sunscreen preparations containing vitamin C; 
included in class 3.

קרם הגנה מפני השמש המכיל ויטמין C; הנכלל בסוג 3.         
                          

י"ח אדר תשע"ג - 10228/02/2013



Trade Mark No. 239690 מספר סימן

Application Date 06/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083994 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C & T MATRIX LIMITED

Address: 44-46 Sanders Road, Wellingborough, 
Northamptonshire NN8 4 NL, United Kingdom

Identification No.: 72979

(England and Wales Private Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Design and development of processes and 
equipment for use in precision creasing systems, 
including machines and machine tools: research and 
development relating thereto.

י"ח אדר תשע"ג - 10328/02/2013



Trade Mark No. 239729 מספר סימן

Application Date 20/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084366 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD, CD-ROM or videotapes containing cartoons.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard not included in other classes; 
printed matter namely, books, note books, 
newspaper and magazines, commics; stationery; 
adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging (not included in other classes).

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings namely toy figurines and 
characters, stuffed toys, animals and figures, action 
figures, toy models, board games, video games, 
playing cards.

Class: 30 סוג: 30

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

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services provided via 
the internet, namely provision of an interactive 
entertainment website, provision of online non 
downloadable video games via a web site

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

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

Benelux, 22/12/2010, No. 1216287 בנלוקס, 22/12/2010, מספר 1216287

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 30 סוג: 30

Class: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 10428/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Cyclamen, 
mauve, green, yellow, blue, various shades of pink. 
as shown in the  mark.

 Owners

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

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

Identification No.: 71917

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח אדר תשע"ג - 10528/02/2013



Trade Mark No. 239733 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084397 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations based on antineoplastic 
and immunomodulating agents and veterinary 
preparations for the treatment of oncological, immune 
and autoimmune diseases in mammals; sanitary 
preparations for medical purposes; material for 
stopping teeth, dental wax.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
scientific research and design of antineoplastic and 
immunomodulating agents relating thereto; industrial 
scientific analysis in the field of pharmaceuticals and 
biotechnology and scientific research services in the 
field of pharmaceuticals and biotechnology: design 
and development of computer hardware and 
software.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or 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)

European Community Trade Mark, 07/04/2011, No. 
009875949

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/04/2011, מספר 
009875949

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

י"ח אדר תשע"ג - 10628/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SOTIO a.s.

Address: Jankovcova 1518/2, CZ-170 00 Prague 7, 
Czech Republic

Identification No.: 73186

(CZECH REPUBLIC akciová spolecnost (joint stock 
company))

י"ח אדר תשע"ג - 10728/02/2013



Trade Mark No. 239757 מספר סימן

Application Date 01/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084732 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools, machines for laser machining; laser 
machines, more particularly for producing internal 
engravings and surface engravings as well as for 
cutting glass and other materials; engraving 
machines, machines for glass machining.

Class: 9 סוג: 9

Scientific and optical measuring, signalling, control 
and teaching apparatuses and instruments; devices 
for recording, transmitting and reproducing sound, 
images and data; calculating machines, data 
processing devices and computers; apparatuses and 
instruments for conducting, switching, converting, 
regulating and controlling electricity; sources of laser 
beams not for medical purposes.

Class: 42 סוג: 42

Computer consultancy services; production of 
computer software more particularly in connection 
with and for laser machining; engineering services, 
more particularly in the selection of software 
solutions and camera systems in connection with the 
laser machining of surfaces and the production of 
laser internal engravings; drawing up of technical 
reports; installation of computer programs; design 
planning, more particularly in the development and 
selection of laser systems.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/03/2011, No. 30 2011 016 513.0/42 גרמניה, 21/03/2011, מספר 513.0/42 016 2011 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 10828/02/2013



 Owners

Name: CERO GmbH

Address: Am Biemker Bach 27, 32429 Minden, Germany

Identification No.: 73203

(Germany limited liability company)

י"ח אדר תשע"ג - 10928/02/2013



Trade Mark No. 239783 מספר סימן

Application Date 15/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1043563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Jordans & Ryvita Company Limited

Address: Weston Centre,,10 Grosvenor Street, London 
W1K 4QY, United Kingdom

Identification No.: 73034

(England, United Kingdom Private Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cereals and preparations made from cereals, all for 
food for human consumption; breakfast cereals, 
porridge oats, bran, wheatgerm and muesli; snack 
bars and snack foods.

י"ח אדר תשע"ג - 11028/02/2013



Trade Mark No. 239833 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; wireless and cellular 
telephones; machine readable, magnetically encoded 
cards, namely, prepaid telephone calling cards and 
credit cards; all included in Class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי; נושאי 
נתונים מגנטיים; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד 

נתונים ומחשבים ; טלפונים אלחוטיים וסלולאריים; כרטיסים עם 
קידוד מגנטי הניתן לקריאה על ידי מכונות, דהיינו, כרטיסי חיוג 
לטלפון וכרטיסי אשראי המשולמים מראש ;הכל נכלל בסיווג 9.  
                                                                                     

                                      

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; instructional and teaching material 
(except apparatus); non-magnetically encoded 
prepaid telephone calling cards; all included in Class 
16.

חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); כרטיסי חיוג לטלפון 
ללא קידוד מגנטי משולמים מראש; הנכללים כולם בסוג 16

                                                                                     
              

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; telephone directory assistance 
services; promoting the goods and services of others 
via the telephone and the global communication 
networks; customer loyalty, reward, incentive and 
redemption programs; all provided via the internet, 
mobile devices, or hand- held devices; all included in 
Class 35

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; שירות סיוע של 
מדריכי טלפונים; קידום סחורות ושירותים עבור אחרים דרך 
הטלפון ודרך רשתות תקשורת גלובאליות; תוכניות נאמנות, 
גמול, תמריץ ופדיון עבור לקוחות; המסופקים כולם באמצעות 
האינטרנט, התקנים ניידים, או התקנים המוחזקים ביד; הכל 

כלול בסיווג 35."

                                                                                     
                                                        

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services; banking services; 
investment advisory services; telephone calling card 
services; electronic commerce services, namely, 
electronic debit and credit card transaction 
processing services, funds transfer and bill payment-
processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in 
the field of finance; all included in Class 36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; 
שירותים פיננסיים; שרותי בנקאות; שרותי ייעוץ להשקעות; 

שירותי כרטיסי חיוג לטלפונים; שרותי מסחר אלקטרוני דהיינו, 
שרותי עיבוד ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב אלקטרוני וכרטיס 
אשראי, שירותי העברת קרנות ועיבוד תשלום חשבונות; 

אספקת מידע דרך הטלפון ודרך רשתות תקשורת גלובאליות 
בתחום הפיננסי; הכל כלול בסיווג 36. 

                                                                                     
                                                                                    

                                      

י"ח אדר תשע"ג - 11128/02/2013



 Owners

Name: Citibank, N.A.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
U.S.A.

Identification No.: 28509

(National Banking Association of U.S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, namely, electric, digital, cellular 
and wireless transmission of voice, data, information, 
images, signals and messages by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks and the internet and 
transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone; providing 
telecommunications connections over a global 
communications network, electronic mail, voice mail 
and messaging services, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by 
telephone; personal communications services; pager 
services; all provide via the internet, mobile devices 
or hand- held devices; all included in class 38.

שרותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברה אלקטרונית, דיגיטאלית, 
סלולארית ואלחוטית של קול, נתונים, מידע, תמונות, אותות 
ומסרים באמצעות רשתות טלקומוניקציה, רשתות תקשורת 
אלחוטית ובאמצעות האינטרנט. והעברה של קול, נתונים, 
תמונות, אודיו, וידאו ומידע דרך הטלפון; סיפוק חיבורי 
טלקומוניקציה באמצעות רשת תקשורת גלובאלית,דואר 

אלקטרוני, שירותי תא קולי ושליחת הודעות, דהיינו, ההקלטה 
ולאחר מכן העברה של הודעות קוליות דרך הטלפון; שרותי 
תקשורת אישית; שרותי איתורית; המסופקים כולם באמצעות 
האינטרנט, התקנים ניידים, או התקנים המוחזקים ביד; הכל 

כלול בסיווג 38."                                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י"ח אדר תשע"ג - 11228/02/2013



Trade Mark No. 239891 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seago Line A/S

Address: Dampfaergevej 10 3tv, DK-2100 Copenhagen, 
Denmark

Identification No.: 74683

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: 39 סוג: 39

Transport, including marine transport, railway and 
truck transport, packaging and storage or goods, 
delivery of goods, cargo loading and unloading, 
freight forwarding, container rental.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/02/2011, No. VA 2011 00552 VA 2011 00552 דנמרק, 22/02/2011, מספר

Class: 39 סוג: 39

י"ח אדר תשע"ג - 11328/02/2013



SOLAV

סולב
Trade Mark No. 240075 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dolav Plastic Products Cooperative Society 
Ltd

שם: דולב מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibuttz Dvir D.N. Negev, 85530, Israel כתובת : קיבוץ דביר, ד.נ. הנגב 85330, ישראל

Identification No.: 570052233מספר זיהוי: 570052233

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Orna Pedhazur-Lerer

Address: 13 Haganim St., P.O.B. 9105, Kfar Shmaryahu, 
46910, Israel

שם: ארנה פדהצור-לרר, עו"ד

כתובת : דרך הגנים 13, ת.ד. 9105, כפר שמריהו, 46910, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water heating installations; solar water heaters, solar 
energy collectors for heating, solar heating 
apparatus, solar heating panels, solar panels for use 
in heating, thermal storage apparatus (solar energy) 
for heating, solar apparatus for lighting, cooking, 
drying, steam generating, refrigerating, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; all included in 
class 11.

התקנים לחימום מים, מחממי מים סולאריים, קולטי אנרגיה 
סולארית לחימום, התקנים לחימום סולארי, לוחות לחימום 

סולארי, לוחות לחימום סולארי, לוחות סולאריים לשימוש לצרכי 
חימום, מתקן אכסון טרמי (לאנרגיה סולארית) למטרות חימום, 
התקנים סולאריים לתאורה, בישול, יבוש, יצור אדים קרור 

אוורור, הספקת מים ולצרכים סניטריים; כולם כלולים בסוג 11.  
                                                                                     

                  

י"ח אדר תשע"ג - 11428/02/2013



Trade Mark No. 240079 מספר סימן

Application Date 11/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Naknik Naariya Kosher Soglowek L.T.D שם: נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ 

Address: 8 Hagaaton Blvd, Naharia, 22100, Israel כתובת : שד הגעתון 8, נהריה, 22100, ישראל

Identification No.: 510730310מספר זיהוי: 510730310

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Bilet, Adv.

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

שם: ראובן בילט, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat and sausage products; all included in class 29. מוצרי בשר ונקניק; הנכללים כולם בסוג 29.                           

י"ח אדר תשע"ג - 11528/02/2013



Trade Mark No. 240169 מספר סימן

Application Date 10/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086525 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Seago Line A/S

Address: Dampfaergevej 10 3tv, DK-2100 Copenhagen, 
Denmark

Identification No.: 74683

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: 39 סוג: 39

Transport, including marine transport, railway and 
truck transport, packaging and storage of goods, 
delivery of goods, cargo loading and unloading, 
freight forwarding, container rental.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/02/2011, No. VA 2011 00554 VA 2011 00554 דנמרק, 22/02/2011, מספר

Class: 39 סוג: 39

י"ח אדר תשע"ג - 11628/02/2013



Trade Mark No. 240177 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086568 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. 85216171 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216171

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 11728/02/2013



Trade Mark No. 240200 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086920 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bohemia Jihlava, a.s.

Address: Koněvova 1271/101, CZ-130 00 Praha 3, Czech 
Republic

Identification No.: 73346

(Czech republic 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: 21 סוג: 21

Works of art of porcelain, terracotta or glass, crystal 
glass, the aforesaid goods being of bohemia origin..

י"ח אדר תשע"ג - 11828/02/2013



Trade Mark No. 240291 מספר סימן

Application Date 30/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: POLICHEM S.A.

Address: Val Fleuri 50, L-1526 LUXEMBURG, 
Luxembourg

Identification No.: 73117

(Luxemburg Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely, non medicated cream and 
ointment preparations for the care of skin.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, medicated 
cream and ointment preparations for the care of skin; 
sanitary preparations for medical purposes, namely, 
cream and ointment preparations for the care of the 
skin.

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

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

Benelux, 25/05/2011, No. 1226074 בנלוקס, 25/05/2011, מספר 1226074

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 11928/02/2013



Trade Mark No. 240321 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087674 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009783739

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009783739

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

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72869

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for conditioning, cleaning, tinting, 
dyeing, bleaching, setting and perming hair, hair 
lotions and shampoos for cosmetical purposes.

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

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

European Community Trade Mark, 18/02/2011, No. 
009783739

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/02/2011, מספר 
009783739

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 12028/02/2013



SIRTURO

Trade Mark No. 240369 מספר סימן

Application Date 04/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

 Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tuberculosis; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בשחפת; הנכללים כולם בסוג 5.       
                                                                      

י"ח אדר תשע"ג - 12128/02/2013



Trade Mark No. 240380 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

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

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Notebooks. מחברות.       

י"ח אדר תשע"ג - 12228/02/2013



התו החכם
Trade Mark No. 240426 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hot Consumer Club Histadrut Israel Engineers 
& Technicians Ltd.

שם: הוט מועדון צרכנות- הסתדרות ההנדסאים והטכנאים 
בע"מ

Address: 4 Harechev Street, P.O.B. 52485, Tel Aviv, 
67771, Israel

כתובת : רחוב הרכב 4, ת.ד. 52485, תל אביב, 67771, ישראל

Identification No.: 512340605מספר זיהוי: 512340605

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Loading payment card; included in class 9. כרטיס תשלום נטען; הכלול בסוג 9.                       

י"ח אדר תשע"ג - 12328/02/2013



WAZE

Trade Mark No. 240475 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1125736 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer programs and software for the collection, 
compilation, processing, transmission and 
dissemination of Global Positioning System (GPS) 
data for use in fixed, mobile and handheld devices; 
electronic database featuring roadway, geographic, 
map and travel information recorded on computer 
media and navigation software for calculating and 
displaying routes; automobile navigation system 
featuring interactive digital map displays, interactive 
instructions and user generated information; 
interactive social computer software in the field of 
roadway, navigation, geographic, map and travel 
information; interactive social computer software to 
enable the transmission of mapping, navigation, 
traffic, weather and point-of-interest information to 
telecommunications networks, cellular phones, 
navigation devices and other mobile and hand-held 
devices; interactive social computer software 
enabling exchange of information among users; all 
included in Class 9.

תוכנות ותוכניות מחשב לאיסוף, קיבוץ, עיבוד, משלוח והפצה 
של נתוני מערכת איכון עולמית  (GPS) לשימוש במכשירים 
מקובעים, ניידים ומכשירים הנישאים בכף-יד; מסד נתונים 
אלקטרוני הכולל מידע בקשר לכבישים, גיאוגרפיה, מפות 

ונתיבי מסע המוקלט על מדיה ממוחשבת ותוכנת ניווט לחישוב 
והצגת נתיבים; מערכת ניווט כלי רכב הכוללת תצוגות מפה 
דיגיטלית ואינטראקטיבית, הוראות אינטראקטיביות ומידע 

הנוצר על-ידי המשתמש; תוכנת מחשב חברתית 
ואינטראקטיבית בתחום המידע בקשר לכבישים, ניווט, 
גיאוגרפיה, מפות ונתיבי מסע; תכנת מחשב חברתית 

ואינטראקטיבית המאפשרת העברת מידע בנוגע למפות, ניווט, 
תנועה, מזג אוויר ונקודות עניין לרשתות תקשורת, טלפונים 

סלולאריים, מכשירי ניווט ומכשירים ניידים ונשאי כף-יד אחרים; 
תוכנת מחשב חברתית אינטראקטיבית המאפשרת תעבורת 
מידע בין משתמשים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 35 סוג: 35

advertising, marketing and promotional services; all 
included in Class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום מכירות; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                  

Class: 39 סוג: 39

tracking of passenger and freight vehicles by 
computer via global positioning systems (GPS); 
interactive and social online vehicle routing by 
computer and data networks; providing roadway, 
geographic, travel, mapping, navigation, traffic and 
point-of-interest information via telecommunication 
networks, cellular phones, hand-held devices and 
wireless navigation devices; providing an interactive 
online database featuring roadway, geographic, 
travel, mapping, navigation, traffic and point-of-
interest information; all included in Class 39.

איכון כלי רכב של נוסעים באמצעות מחשב  תוך שימוש 
במערכת איכון עולמית (GPS); ניתוב כלי רכב אינטראקטיבי, 
חברתי ומקוון באמצעות מחשב או רשתות מידע; אספקת מידע 
בנוגע לכבישים, גיאוגרפיה, נתיבי מסע, מפות, ניווט, תנועה 
ונקודות עניין באמצעות רשתות תקשורת, טלפונים סלולאריים, 
מכשירים הנישאים בכף-יד, ומכשירי ניווט אלחוטיים; אספקת 
מסד נתונים אלקטרוני אינטראקטיבי ומקוון הכולל מידע בנוגע 
לכבישים, גיאוגרפיה, נתיבי מסע, מפות, ניווט, תנועה ונקודות 
עניין; הנכללים כולם בסוג 39.                                             
                                                                                    

                                

י"ח אדר תשע"ג - 12428/02/2013



Ownersבעלים

Name: WAZE MOBILE LTD שם: ווייז מוביל בע"מ

Address: 2 Hasadna st, Raanana, 43561, Israel כתובת : רח' הסדנה 2, רעננה, 43561, ישראל

Identification No.: 514100056מספר זיהוי: 514100056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Class: 42 סוג: 42

Development of algorithms and computing methods 
for proccessing and optimization of navigation and 
traveling data; develpoment of algorithms and 
computing methods of processing and optimization of 
data recived from global positioning system (GPS) 
and communication networks; design and 
developmentof navigation and route planning 
software; interactive social navigation services, 
namely, creating, developing and operating a 
website, mobile application, computer software or 
screen embedded application that enable the 
exchange of information as to road condition, traffic, 
geography, navigation, geographic points of interest, 
mapping, wheather and travel information among 
users; hosting online facilities for conducting 
interactive discussions; scientific technological, 
reseach and design services related to 
telecommunication and navigation signals; all 
included in class 42.

פיתוח אלגוריתמים ושיטות חישוב לעיבוד ואופטימיזציה של 
מידע המתקבל מניווט ונתיבי מסע; פיתוח אלגוריתמים ושיטות 

חישוב לעיבוד מידע המתקבל ממערכת האיכון העולמית 
(GPS) ומרשתות תקשורת; עיצוב ופיתוח תוכנות לניווט ותכנון 
נסיעה; שירותי ניווט אינטראקטיבי וחברתי, דהיינו, יצירה, 

פיתוח והפעלה של אתר אינטרנט, תוכנה במכשיר נייד, תוכנה 
במחשב או תוכנה המוטבעת כחלק ממסך המאפשרים העברה 
ושיתוף מישע בנודע לדרך, עומסי תנועה, גיאוגרפיה, ניווט, 

נקודות עניין גאוגרפיות, מיפוי, תנאי מזג האוויר ותנאי דרך בין 
משתמשים; אירוח כלים מקוונים לניהול דיונים אינטראקטיביים; 

מחקר מדעי וטכנולוגי בנוגע לאותות ניווט ותכנון נסיעה; 
הנכללים כולם בסוג 42                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

י"ח אדר תשע"ג - 12528/02/2013



Trade Mark No. 240478 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1122480 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and software for the collection, 
compilation, processing. transmission and 
dissemination of Global Positioning System (GPS) 
data for use in fixted, mobile and handheld devices; 
electronic database featuring roadway, geographic, 
map and travle information recorded on computer 
media and navigation software for calculating and 
displaying routes; automobile navigator system 
featuring interactive digital map displays  instructions 
and user generated information; interactive social 
computer software in the field of roadway, navigation, 
geographic, map and travle information; interactive 
social computer software to enable the transmission 
of mapping, navigation, traffic, weather and point of 
interest information  to telecommunications networks, 
cellular phones, navigation devices and other moblie 
and hand-held devices; interactive social computer 
software enabling exchange of information among 
other users; All included in class 9.

תוכנות ותוכניות מחשב לאיסוף, קיבוץ, עיבוד, משלוח והפצה 
של נתוני מערכת איכון עולמית (GPS) לשימוש במכשירים 
מקובעים, ניידים ומכשירים הנישאים בכף-יד; מסד נתונים 
אלקטרוני הכולל מידע בקשר לכבישים, גיאוגרפיה, מפות 

ונתיבי מסע המוקלט על מדיה ממוחשבת ותוכנת ניווט לחישוב 
והצגת נתיבים; מערכת ניווט כלי רכב הכוללת תצוגות מפה 
דיגיטלית ואינטראקטיבית, הוראות אינטראקטיביות ומידע 

הנוצר על-ידי המשתמש; תוכנת מחשב חברתית 
ואינטראקטיבית בתחום המידע בקשר לכבישים, ניווט, 
גיאוגרפיה, מפות ונתיבי מסע; תוכנת מחשב חברתית 

ואינטראקטיבית המאפשרת העברת מידע בנוגע למפות, ניווט, 
תנועה, מזג אוויר ונקודות עניין לרשתות תקשורת, טלפונים 

סלולאריים, מכשירי ניווט ומכשירים ניידים ונשאי כף-יד אחרים; 
תוכנת מחשב חברתית אינטראקטיבית המאפשרת תעבורת 
מידע בין משתמשים; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 35 סוג: 35

advertising, marketing and promotional services; all 
included in Class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום מכירות, הנכללים כולם בסוג 35.   
                                  

Class: 39 סוג: 39

tracking of passenger and freight vehicles by 
computer via global positioning systems (GPS); 
interactive and social online vehicle routing by 
computer and data networks; providing roadway, 
geographic, travel, mapping, navigation, traffic and 
point-of-interest information via telecommunication 
networks, cellular phones, hand-held devices and 
wireless navigation devices; providing an interactive 
online database featuring roadway, geographic, 
travel, mapping, navigation, traffic and point-of-
interest information; all included in Class 39.

איכון כלי רכב של נוסעים באמצעות מחשב  תוך שימוש 
במערכת איכון עולמית (GPS); ניתוב כלי רכב אינטראקטיבי, 
חברתי ומקוון באמצעות מחשב או רשתות מידע; אספקת מידע 
בנוגע לכבישים, גיאוגרפיה, נתיבי מסע, מפות, ניווט, תנועה 
ונקודות עניין באמצעות רשתות תקשורת, טלפונים סלולאריים, 
מכשירים הנישאים בכף-יד, ומכשירי ניווט אלחוטיים; אספקת 
מסד נתונים אלקטרוני אינטראקטיבי ומקוון הכולל מידע בנוגע 
לכבישים, גיאוגרפיה, נתיבי מסע, מפות, ניווט, תנועה ונקודות 
עניין; הנכללים כולם בסוג 39.                                             
                                                                                    

                                

י"ח אדר תשע"ג - 12628/02/2013



Ownersבעלים

Name: WAZE MOBILE LTD שם: ווייז מוביל בע"מ

Address: רח' הסדנה 2, רעננה, 43561, ישראל כתובת : רח' הסדנה 2, רעננה, 43561, ישראל

Identification No.: 514100056מספר זיהוי: 514100056

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Class: 42 סוג: 42

Development of algorithms and computing methods 
for proccessing and optimization of navigation and 
traveling data; develpoment of algorithms and 
computing methods of processing and optimization of 
data recived from global positioning system (GPS) 
and communication networks; design and 
developmentof navigation and route planning 
software; interactive social navigation services, 
namely, creating, developing and operating a 
website, mobile application, computer software or 
screen embedded application that enable the 
exchange of information as to road condition, traffic, 
geography, navigation, geographic points of interest, 
mapping, wheather and travel information among 
users; hosting online facilities for conducting 
interactive discussions; scientific technological, 
reseach and design services related to 
telecommunication and navigation signals; all 
included in class 42.

פיתוח אלגוריתמים ושיטות חישוב לעיבוד ואופטימיזציה של 
מידע המתקבל מניווט ונתיבי מסע; פיתוח אלגוריתמים ושיטות 

חישוב לעיבוד מידע המתקבל ממערכת האיכון העולמית 
(GPS) ומרשתות תקשורת; עיצוב ופיתוח תוכנות לניווט ותכנון 
נסיעה; שירותי ניווט אינטראקטיבי וחברתי, דהיינו, יצירה, 

פיתוח והפעלה של אתר אינטרנט, תוכנה במכשיר נייד, תוכנה 
במחשב או תוכנה המוטבעת כחלק ממסך המאפשרים העברה 
ושיתוף מישע בנודע לדרך, עומסי תנועה, גיאוגרפיה, ניווט, 

נקודות עניין גאוגרפיות, מיפוי, תנאי מזג האוייר ותנאי דרך בין 
משתמשים; אירוח כלים מקוונים לניהול דיונים אינטראקטיביים; 

מחקר מדעי וטכנולוגי בנוגע לאותות ניווט ותכנון נסיעה; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 12728/02/2013



Trade Mark No. 240522 מספר סימן

Application Date 06/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087917 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intel Corporation

Address: 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 
CA 95052, U.S.A.

Identification No.: 73437

(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: 9 סוג: 9

Computers; tablet, laptop computers; portable 
computers; handheld computers; wireless devices 
used for internet connectivity featuring data and 
image transmission; computer hardware; data 
processors; programmable data processors; 
semiconductors; microprocessors; semiconductor 
devices; integrated circuits; computer chipsets; 
computer software.

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

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

Italy, 16/05/2011, No. RM2011C003155 RM2011C003155 איטליה, 16/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 12828/02/2013



Trade Mark No. 240590 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Burgers Bar Hamoshava Ltd. שם: בורגר'ס בר המושבה בע"מ

Address: 5 Yad Harutsim St., Talpiot, Jerusalem, 93420, 
Israel

כתובת : רח' יד חרוצים 5, תלפיות, ירושלים, 93420, ישראל

Identification No.: 513563494מספר זיהוי: 513563494

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaffa Elishakov Adv.

Address: Mazeh 58 St., Tel Aviv, 65789, Israel

שם: יפה אלישקוב, עו"ד

כתובת : מזא"ה 58, תל אביב, 65789, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services of supplying food and beverages; 
restaurant, pub and bar services; restaurants 
operated through franchises; meat restaurants; 
restaurants and  catering specializing in meat 
products; buffet services provided in restaurants, 
bars and at nno- commercial locations specializing in 
meat products;  all included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה, פאב ובר; 
מסעדות המופעלות בשיטת זכיינות; מסעדות בשרים; מסעדות 
וקייטרינג, המתמחים במוצרי בשר; שירותי מזנון המסופקים 
במסעדות, ברים ובמקומות שאינם מסחריים, המתמחים 

במוצרי בשר; הנכללים כולם בסוג 43.                                   
                                                                                    

                                                                      

י"ח אדר תשע"ג - 12928/02/2013



Smash

Trade Mark No. 240598 מספר סימן

Application Date 05/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Telbar Pop Ltd. שם: טלבר פופ בע"מ

Address: 18 Hayitzira Street, Ramle, Israel כתובת : רחוב היצירה 10, רמלה, ישראל

Identification No.: 512307646מספר זיהוי: 512307646

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Notebooks, stationery, diaries, binders; gift wrapping 
paper, paper gift wrapping bows, paper cake 
decorations, paper party bags, loot bags, cello bags, 
paper party decorations, paper party hats, paper 
tables cloths, paper napkins, banner made of paper 
and/or cardboards; all included in class 16.

מחברות, כלי כתיבה, יומנים, קלסרים; נייר עטיפה, סרטים 
לעטיפת מתנות, קישוטי נייר לעוגות, שקיות נייר למסיבות, 
שקיות יומולדת מנייר, שקיות מנייר צלופן, קישוטי נייר 

למסיבות, כובעי נייר למסיבות, מפות שולחן מנייר, מפיות נייר, 
כרזות העשויות נייר ו/או קרטון; הנכללים כולם בסוג 16.           

                                            

Class: 18 סוג: 18

Backpacks, sidepacks, back bags, side bags, sport 
bags, tote bags, beach bags, book bags, school 
bags, food bags, pencil cases sold empty, wallets, 
waist packs, briefcases, bike bags, toiletry cases sold 
empty, fanny packs, suitcases, umbrellas, umbrella 
covers; all included in class 18.

תרמילי גב, תרמילי צד, תיקי גב, תיקי צד, תיקי ספורט, תיקי 
משא, תיקי חוף, תיקי ספרים, ילקוטים, תיקי אוכל, קלמרים 
הנמכרים ריקים, ארנקים, תיקי מותניים, תיקי מסמכים, תיקי 

אופנים, תיקי רחצה הנמכרים ריקים, פאוצ'ים, מזוודות, מטריות 
וכיסויים למטריות; הנכללים כולם בסוג 18.                           

                        

י"ח אדר תשע"ג - 13028/02/2013



CELLÉGENE

Trade Mark No. 240610 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cosmopharm Ltd. שם: קוסמופארם בע"מ

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

Identification No.: 510878051מספר זיהוי: 510878051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin care products, beauty and body care products, 
lotion products and hair care products; cream for day 
use, cream for night use, eye cream, serum; daily 
cleansing products, cleansing milk products and 
cleansing water products for body, face, eyes and 
lips; gels and powders for the face, the body and the 
hands; soaps for personal use, facial and body soap, 
facial mask, eye make-up remover, purifying facial 
and body scrub products, cleansing balm products; 
and other cosmetic and toiletry products.

מוצרים לטיפוח העור, מוצרי יופי ולטיפוח הגוף, מוצרי תרחיץ 
ומוצרים לטיפוח השיער; קרם לשימוש ביום; קרם לשימוש 

בלילה; קרם עיניים, סרום; מוצרי ניקוי ליום יום, מוצרי ניקוי על 
בסיס חלב ומוצרי ניקוי על בסיס מים  עבור הגוף, הפנים, 

העיניים והשפתיים; ג'ל ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; סבונים 
לשימוש אישי, סבון לפנים ולגוף, מסכה לפנים, מסיר איפור 
עיניים, מוצרים לטיהור הפנים ולשפשוף הגוף, מוצרי צורי 

לניקוי; ומוצרי קוסמטיקה וטואלקטיקה אחרים.                       
                                                                                    

                                            

י"ח אדר תשע"ג - 13128/02/2013



Trade Mark No. 240644 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FFAUF S.A.

Address: Val des Bons Malades 231, L-2121 
LUXEMBOURG, Luxembourg

Identification No.: 73489

(Luxembourg S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Fresh, dried, frozen, deep-frozen, ready to use (semi-
cooked) pasta.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/03/2011, No. BO2011C000321 BO2011C000321 איטליה, 07/03/2011, מספר

Class: 30 סוג: 30

י"ח אדר תשע"ג - 13228/02/2013



Trade Mark No. 240653 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088763 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Identification No.: 71311

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, wall clocks, watch bands, boxes of 
precious metal for watches and jewelry; all the 
aforesaid goods are from Paris.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/02/2011, No. 617486 שוויץ, 23/02/2011, מספר 617486

Class: 14 סוג: 14

י"ח אדר תשע"ג - 13328/02/2013



Trade Mark No. 240665 מספר סימן

Application Date 22/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1088857 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: 7 סוג: 7

Small electric apparatus, machines and articles for 
household purposes, not included in other classes, 
namely,  food processors, electric blenders, mixers, 
hand mixers, stick blenders, tin openers, electric fruit 
presses and juicers.

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking appliances and devices, for domestic 
purposes, including electric grills, toasters, bread-
making machines, stone grills, sandwich makers, 
toasted sandwich makers, coffee makers, filter coffee 
machines, electric kettles, steamers (for cooking), 
rice cookers, ovens and microwaves.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes.

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

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

Benelux, 23/12/2010, No. 1216343 בנלוקס, 23/12/2010, מספר 1216343

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

י"ח אדר תשע"ג - 13428/02/2013



Trade Mark No. 240707 מספר סימן

Application Date 11/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RIMON TOURS LTD. שם: רימון טיולים בע"מ

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

Identification No.: 520041542מספר זיהוי: 520041542

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Menahem, Law Company

Address: 11B Weizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: בן-מנחם, חברת עורכי- דין

כתובת : רח' ויצמן 11 ב', תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Organizing of tours for ages 18-25, organizing of 
flights; all included in class 39.

ארגון נסיעות לחו"ל לגילאי 18-25, ארגון טיסות; הנכללים כולם 
בסוג 39.                                   
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EVERYTHINK

Trade Mark No. 240710 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EveryThink Ltd. שם: אוורית'ינק בע"מ

Address: 10 Hatsfira st., Tel Aviv, 67779, Israel כתובת : הצפירה 10, תל אביב-יפו, 67779, ישראל

Identification No.: 514668185מספר זיהוי: 514668185

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

computer programs and mobile phone applications 
for information management; mobile phone 
applications and programs for integrated access and 
management of web sites, pictures, videos, text 
notes, voice notes, locations, maps, songs, movies, 
contacts, cloud files, documents, spreadsheets, 
presentations; computer program and mobile phone 
application providing electronic mail and scheduling 
capabilities, namely, computer programs for 
managing, viewing, and editing files, documents, 
electronic mail messages and private network and 
global computer network communications; computer 
programs and mobile phone application for meeting 
and event scheduling, managing group calendars, 
task creating, delegating and reporting, recording 
notes, transferring data to and from data bases and 
to and from computer programs and computer files; 
address book programs, telephone dialing programs; 
and instruction manuals therefor sold as a unit.

תוכנות מחשב ואפליקציות לטלפונים סלולריים לניהול מידע; 
תוכנות מחשב ואפליקציות לטלפונים סלולריים המיועדות 

לגלישה אינטגרטיבית וניהול של אתרים, תמונות, קטעי וידאו, 
טקסט, מזכר קולי, מיקומים, מפות, שירים, סרטים, אנשי קשר, 
קבצי "ענן", מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, מצגות; תוכנות 
מחשב ואפליקציות לטלפונים סלולריים המספקות גישה 

לשימוש בדואר אלקטרוני ויומן, דהיינו, תוכנות מחשב לניהול, 
צפייה ועריכת קבצים, מסמכים, הודעות דואר אלקטרוני 

ותקשורת ברשתות פרטיות ורשתות תקשורת בינלאומיות; 
תוכנות מחשב ואפליקציות לטלפונים סלולריים לקביעת פגישות 
ואירועים ביומן, ניהול יומנים קבוצתיים, יצירת משימות, העברה 
ודיווח, הקלטת רשמים, העברת נתונים מ/אל מאגרי נתונים 
ומ/אל תוכנות וקבצי מחשב; תוכנות לניהול פנקסי כתובות, 
תוכנות לחיוג בטלפון; הוראות שימוש עבור הסחורות הנ"ל 

הנמכרות כיחידה                                                             
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HUNGER SMART

Trade Mark No. 240725 מספר סימן

Application Date 18/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott Park IL, 60064, 
Illinois, U.S.A.

Identification No.: 802201

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

meal replacement shakes; nutritional and dietary 
supplements formed and packaged as bars; 
nutritionally fortified beverages; liquid nutritional 
supplement; liquid protein supplements; liquid vitamin 
supplements; nutrition in the form of shakes; all 
goods included in class 5.

תחליפי מזון בשייקים; תוספי תזונה ודיאטה מעוצבים וארוזים 
כחטיפים; משקאות מועשרים מבחינה תזונתית; תוסף תזונה 

נוזלי; תוסף חלבון נוזלי; תוסף ויטמין נוזלי; תוספי תזונה בצורת 
שיקים; הנכללים כולם בסוג 5.                                             
                                                                                    

                              

Class: 29 סוג: 29

protein based, nutrient-dense snack bars; all goods 
included in class 29.

חטיפים מזינים-צפופים מבוססי פרוטאין; הנכללים כולם בסוג 
                               .29

י"ח אדר תשע"ג - 13728/02/2013



ארנק דיגיטלי של לאומי
Trade Mark No. 240739 מספר סימן

Application Date 19/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BANK LEUMI LEISRAEL LTD. שם: בנק לאומי לישראל בע"מ

Address: 35 Yehuda Halevi Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יהודה הלוי 35, תל אביב, ישראל

Identification No.: 520018078מספר זיהוי: 520018078

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs ; all included in class 36

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי ; 
הנכללים כולם בסוג 36                                           

י"ח אדר תשע"ג - 13828/02/2013



Trade Mark No. 240794 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089223 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Park Electrochemical Corp.

Address: Suite 300,48 South Service Road, Melville NY 
11747, U.S.A.

Identification No.: 73529

(New York, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Woven and non-woven fiber materials reinforced with 
epoxy resin for use in aerospace, automotive, 
graphic arts, marine, mass transportation, medical, 
military, sports and recreational, specialty industrial 
and wind energy composite parts fabrication, namely, 
materials (prepregs) made of carbon and aramid 
fiber, other than for textile use.

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

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

U.S.A., 16/02/2011, No. 85243825 ארה"ב, 16/02/2011, מספר 85243825

Class: 17 סוג: 17
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Trade Mark No. 240816 מספר סימן

Application Date 08/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089561 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parking installations for motor vehicles, in particular 
parking installations, essentially comprising support 
frames for motor vehicles and hydraulic or 
mechanical drives for moving the support frames; lifts 
for motor vehicles; Parts for the aforesaid 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)

European Community Trade Mark, 20/12/2010, No. 
009611831

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/12/2010, מספר 
009611831

Class: 7 סוג: 7

י"ח אדר תשע"ג - 14028/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Otto Wöhr GmbH

Address: Mirander Str. 44, 70825 Korntal-Münchingen, 
Germany

Identification No.: 73542

(Germany limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

י"ח אדר תשע"ג - 14128/02/2013



Trade Mark No. 240824 מספר סימן

Application Date 12/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089696 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guess? IP Holder L.P.

Address: 1444 S. Alameda Street, Los Angeles, CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73548

(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. 85216398 ארה"ב, 12/01/2011, מספר 85216398

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 14228/02/2013



Trade Mark No. 240825 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089711 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée

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

Identification No.: 73549

(FRANCIA Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery; cosmetics; shampoos; toilette 
soaps, bath and shower gel and salts; perfumes, eau 
de parfum, eau de toilette, colognes, fragrances, 
toilet water, perfume extracts; deodorants for 
personal use; shaving and aftershave preparations; 
skin care creams; body milks, gels, lotions and 
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)

European Community Trade Mark, 01/02/2011, No. 
009703034

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/02/2011, מספר 
009703034

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 14328/02/2013



Trade Mark No. 240833 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0799484 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

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

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.
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Trade Mark No. 240842 מספר סימן

Application Date 05/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0964688 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
115184 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73560

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

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

Fresh IP שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely, pastille, 
marshmallow, caramel, candy, chocolate, praline, 
waffles, waffle cake, marzipan; cocoa products, 
namely, cocoa powder, cocoa mixes, cocoa spreads, 
cocoa-based beverages; pastries.
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Trade Mark No. 240846 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002188 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.
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Trade Mark No. 240850 מספר סימן

Application Date 30/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067773 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

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

Identification No.: 72900

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances; 
medicines for human purposes.
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BURGANIM

בורגנים
Trade Mark No. 240910 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ran Segev  שם: רן שגב

Address: 1 Shahaf st, Caesarea, Israel כתובת : רח' שחף 1, קיסריה, ישראל

Identification No.: 031690597מספר זיהוי: 031690597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alkalay & Co. Adv.

Address: 4 Berkovitz St., Museum Tower, Tel Aviv, 
61339, Israel

שם: אלקלעי ושות', עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, ת.ד. 33111, תל אביב, 
61330, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Internet e-commerce services of fashion products, 
electric devices, flowers, vacations and food,  
advertising and business management; all included 
in class 35.

שירותי סחר אלקטרוני באינטרנט של מותגי אופנה, מוצרי 
חשמל, פרחים, נופשים ואוכל, פרסומות וניהול עסקים; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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wibiya

Trade Mark No. 240915 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1098427 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: MODULAR PATTERNS LTD שם: מודולאר פטרנס בע"מ

Address: 5 Golda Meir St., Ness Ziona, 74140, Israel כתובת : גולדה מאיר 5, נס ציונה, 74140, ישראל

Identification No.: 514191246מספר זיהוי: 514191246

MODULAR PATTERNS LTD

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platform that enables web 
publishers to maintain and promote their web sites, 
namely, create internet applications for improving the 
communication between the computer network users 
and the web publishers ; all included in class 9

תוכנת מחשב המאפשרת לבעלי אתרים לשמור ולקדם את 
אתרי האינטרנט שלהם, כלומר, ליצור יישומי אינטרנט לשיפור 
התקשורת בין הרשת לבין משתמשי המחשב לבעלי האתרים; 
הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Application services provider (ASP), namely, hosting 
computer or mobile software applications, toolbar 
applications and/or other internet applications for web 
publishers, to promoting their web sites and 
improving communications between them and the 
web community; all included in class 42

הספקת שירותי יישום (ASP), כלומר, אירוח מחשבים או 
יישומי תוכנה ניידים, יישומים של סרגלי כלים ו / או יישומי 

אינטרנט אחרים לבעלי אתרים, לקידום אתרי האינטרנט שלהם 
ולשיפור התקשורת בינם לבין הקהילה האינטרנט; הנכללים 
כולם בסוג 42                                                                 
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Trade Mark No. 240948 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089934 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, prerecorded CDs, DVDs 
and other digital discs featuring surfing, watersports, 
fashion, music and environmental protection and 
social justice issues; computer hardware and 
computer accessories, namely, mouse pads; bags 
and holders in this class for compact discs, DVDs, 
digital audio discs, digital audiovisual discs, cameras 
and cell phones; magnets; eyewear, namely, 
sunglasses; eyewear cases; telecommunications 
apparatus and accessories in this class, namely, 
mobile phone cases and covers; safety and 
protective clothing, footwear, headgear and 
apparatus in this class, namely, helmets, diving suits 
and wetsuits in the nature of insulated survival suits; 
parts and accessories in this class for sunglasses, 
namely, rims, frames, replacement parts, chains and 
cords

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; bags in this class; backpacks, 
rucksacks; trunks; luggage; satchels, brief cases, 
attache cases, suitcases; pouches and key cases in 
this class; purses, wallets, key cases; cosmetics 
containers (not fitted); umbrellas, parasols and 
walking sticks; parts, fittings and accessories in this 
class for all of the foregoing.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; accessories in this 
class for clothing, footwear and headgear (including 
belts, scarves and ties); gloves in this class; wetsuits; 
boots for watersports.
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Class: 28 סוג: 28

Surfboards; other water sports apparatus in this 
class, namely, body boards, paddleboards, wake 
boards, kite boards, water skis, skim boards and sail-
boards; bags specifically adapted for surfboards and 
other water sports apparatus; flippers, namely, 
swimming flippers and body boarding flippers; gloves 
for water sports, namely, surfing gloves, body 
boarding gloves, water ski gloves, swimming gloves, 
windsurfing gloves, paddling gloves, wake boarding 
gloves and kite boarding gloves; parts, fittings and 
accessories in this class for surfboards and other 
water sports apparatus, namely, leashes for 
surfboards, leashes for body boards, leashes for 
paddle boards, leashes for kite boards, leashes for 
sailboards, paddles for use with surfboards, 
surfboard fins, body board fins, paddle board fins, 
wake board fins, kite board fins, skim board fins, 
sailboard fins, water kites, harnesses for use in kite 
boarding, harnesses for use in sail boarding, ropes 
for use in wake boarding, ropes for use in kite 
boarding, ropes for use in water skiing, surfboard 
wax, body board wax, paddle board wax, wake board 
wax, kite board wax, skim board wax, sailboard wax, 
wax combs for surfboards, wax combs for body 
boards, wax combs for paddle boards, wax combs for 
wake boards, wax combs for kite boards, wax combs 
for skim boards, wax combs for sailboards, bindings 
for wake boards, bindings for kite boards, bindings 
for water skis, bindings for sailboards, grips for 
surfboards, grips for body boards, grips for paddle 
boards, grips for wake boards, grips for kite boards, 
grips for skim boards and grips for sailboards.
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 Owners

Name: R... and Everything Else, Inc.

Address: 8495 Commerce Avenue, San Diego CA, 
92121, U.S.A.

Identification No.: 73266

(California USA 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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale store services (including online 
retail and wholesale store services); advertising, 
marketing and promotional services; business and 
commercial services; office functions; information 
and advisory services in relation to retailing, 
wholesaling, advertising, promotions, business and 
commerce; organisation and operation of loyalty and 
incentive programs; all of the foregoing being limited 
to such services featuring cellular telephones, CD 
carrying cases, computer carrying cases, software, 
CD-ROMs, CDs, audio tapes, optical discs, video 
tapes, DVDs, disposable cameras, eyeglasses, 
sunglasses, precious metals, alloys of precious 
metals, goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, semi-precious stones, 
horological instruments, chronometric instruments, 
watches, badges, medals, pins, tie clips, cuff links, 
hat ornaments, shoe ornaments, buckles, key rings, 
leather, imitations of leather, goods made of leather, 
goods made of imitation leather, animal skins, hides, 
bags, backpacks, rucksacks, trunks, luggage, 
satchels, brief cases, attache cases, suitcases, 
pouches, key cases, purses, wallets, cosmetics 
containers, umbrellas, parasols, walking sticks, 
textiles, textile goods, bed covers,  table covers, 
plastic material as substitute for fabrics, goods of 
plastic material (such material being substitute for 
fabrics), clothing, footwear, headgear, accessories 
for clothing, accessories for footwear, accessories for 
headgear, wetsuits, gloves, boots for watersports, 
surfboards, water sports apparatus, bags for 
surfboards, bags for water sports apparatus, flippers, 
gloves for watersports, and parts, fittings and 
accessories for all of the foregoing.

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

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

Australia, 11/02/2011, No. 1408438 אוסטרליה, 11/02/2011, מספר 1408438

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 240963 מספר סימן

Application Date 29/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090108 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DONGGUAN CROWN SHIN BABY 
APPLIANCES CO.,LTD.

Address: Shin Kin San Industrial Area,,Qing Xi 
Town,,Donggu, Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 73595

(China Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; baby carriages; safety seats for children for 
automobiles; hand cars; prams (baby carriages); 
covers for baby carriages.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; infant walkers; high chairs for babies; 
cradles; covers for clothing; mattress; cots.
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Trade Mark No. 240995 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090527 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Astellas Pharma Europe B.V.

Address: Elisabethhof 19, NL-2353 EW Leiderdorp, 
Netherlands

Identification No.: 73615

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Prescribed pharmaceutical preparations, prescribed  
pharmaceutical substances, all the aforesaid for 
treatment of infectious diseases caused by bacteria.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating to pharmaceutical preparations 
and substances.

Class: 44 סוג: 44

Medical services.
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Trade Mark No. 241029 מספר סימן

Application Date 18/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0963517 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
115184 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73560

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

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

Fresh IP שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely, pastille, 
marshmallow, caramel, candy, chocolate, praline, 
waffles, waffle cake, marzipan; cocoa products, 
namely, cocoa powder, cocoa mixes, cocoa spreads, 
cocoa-based beverages; pastries.

י"ח אדר תשע"ג - 15528/02/2013



Trade Mark No. 241030 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0963751 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
115184 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73560

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

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

Fresh IP שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely, pastille, 
marshmallow, caramel, candy, chocolate, praline, 
waffles, waffle cake, marzipan; cocoa products, 
namely, cocoa powder, cocoa mixes, cocoa spreads, 
cocoa-based beverages; pastries.
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Trade Mark No. 241031 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0964735 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Open-Type Joint Stock Company "ROT 
FRONT"

Address: 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-
115184 Moscow, Russian Federation

Identification No.: 73560

(Russian Federation Open-Type Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

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

Fresh IP שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery made of sugar, namely, pastille, 
marshmallow, caramel, candy, chocolate, praline, 
waffles, waffle cake, marzipan; cocoa products, 
namely, cocoa powder, cocoa mixes, cocoa spreads, 
cocoa-based beverages; pastries.
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Trade Mark No. 241037 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060443 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 30-2010-001-192 גרמניה מספר: 30-2010-001-192

Dated 08/09/2010 (Section 16) מיום 08/09/2010 (סעיף 16) 

 Owners

Name: CP PLUS GmbH & Co. KG

Address: Hans-Henny-Jahnn-Weg 9, 22085 Hamburg, 
Germany

Identification No.: 73643

(GmbH & Co. KG.)

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: 9 סוג: 9

Digital video recorders, video cards, encoded service 
and identification cards, magnetic cards, cards with 
integrated circuits (smart cards), cameras, digital 
cameras, camera lenses; software, electronic 
computer keyboard apparatus, keyboard terminals 
(computer), multifunction keyboards (computer), 
closed circuit video apparatus for use in access 
control; electronic door entry apparatus consisting of 
video apparatus; video apparatus; closed circuit 
television surveillance cameras for detecting 
intruders; closed circuit television surveillance 
cameras for detecting criminal activity; electric and 
electronic video surveillance apparatus; electric 
surveillance apparatus; video surveillance apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Technical development of electronic surveillance 
apparatus.

Class: 45 סוג: 45

Security guard services for persons and buildings; 
rental of alarms and safety equipment for the 
protection of buildings, sites and persons; security 
monitoring services.
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Trade Mark No. 241042 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: WPP Luxembourg Gamma Sarl

Address: 124 Boulevard de la Petrusse, Luxembourg, L - 
2330, Luxembourg

Identification No.: 802217

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

Market research services; market analysis services; 
conducting marketing studies; cost and/or price 
analysis services; business information services; 
management and consulting servicesrelating to 
market research; business research and survey 
services; business investigations services; monitoring 
services relating to market research; statistical 
information services; trade information services; 
opinion polling services; data processing analysis 
services; all included in class 35

שירותי מחקר שוק, שירותי ניתוח שוק; ביצוע מחקרי שיווק; 
שירותי ניתוח עלות ו/או מחיר; שירותי מידע עסקי; שירותי 
ניהול ויעוץ הקשורים לחקר שוק; שירותי מחקר וסקר עסקי; 
שירותי חקירות עסקיים; שירותי מעקב הקשורים לחקר שוק ; 
שירותי מידע סטטיסטי; שירותי מידע מסחרי; שירותי משאלי 
בחירות; שירותי ניתוח עיבוד נתונים; הנכללים כולם בסוג 35.   
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Trade Mark No. 241044 מספר סימן

Application Date 02/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Films, video games, video tapes, DVDs, VCDs, CDs, 
CD-ROMs, mini discs and other magnetic data 
carriers and recording discs; all goods included in 
class 9.                       

סרטים, משחקי וידאו, קלטות וידאו, תקליטורי DVD, תקליטורי 
VCD, תקליטורים, תקליטורים לקריאה בלבד, מיני דיסקים 

ונושאי נתונים מגנטיים ודיסקים להקלטה; הנכללים כולם בסוג 
.9

Class: 16 סוג: 16

Print material including books, comic books, 
magazines, postcards, stationery; all goods included 
in class 16.

חומר להדפסה כולל ספרים, ספרי קומיקס, מגזינים, גלויות, 
מכשירי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.                               

            

Class: 25 סוג: 25

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

ביגוד, הנעלה, כיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.                 
              

Class: 28 סוג: 28

 Games, toys, dolls, playthings; all goods included in 
class 28.

משחקים, צעצועים, בובות, כלי משחק; הנכללים כולם בסוג 28. 
                  

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, sugar and 
chocolate confectionery, ice creams, water ices, 
frozen confectionery; ice; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, תחליפי קפה; ממתקי סוכר ושוקולד, 
גלידות, ארטיקים, ממתקים קפואים; קרח; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .30

Class: 41 סוג: 41

Education, sporting and cultural activities, 
entertainment including film and television 
entertainment and programmes and the production 
thereof; all included in class 41.

חינוך, פעילויות ספורט ותרבות, בידור הכולל בידור ותוכניות 
קולנוע וטלוויזיה והפקתם; הנכללים כולם בסוג 41.                 
                                                                                    

                                    

י"ח אדר תשע"ג - 16028/02/2013



 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 71692

(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

י"ח אדר תשע"ג - 16128/02/2013



Trade Mark No. 241065 מספר סימן

Application Date 25/09/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Lectures,confrences,workshops,educational 
programs, teachings, comprehensive training in the 
following fields: transferring of marketing messages, 
the art of speech, debating, marketing abilities, sales, 
negotiation, speaking in front of an audience, 
fundraising, motivation to action, treatment of 
rejections in sales, networking, self-marketing, writing 
of speeches, creation of lectures formats, clients 
clients recruitments, performances in the media, 
closing of transactions, presenting a business 
presentations, preforming in front of an audience, 
writing and marketing business like books in Israel 
and abroad, marketing in the Internet, preparation 
and performance of lectures abroad; all included in 
class 41.

הרצאות, כנסים, סדנאות, השתלמויות, הדרכות, הכשרות 
מקיפות בתחומים הבאים - העברת מסרים שיווקיים, אומנות 
הנאום, שכנוע, יכולות שיווק, מכירות, משא ומתן, דיבור בפני 
קהל, גיוסי כספים, הנעה לפעולה, טיפול בהתנגדויות מכירה, 
נטוורקינג, שיווק עצמי, כתיבת נאומים, בניית הרצאות, גיוס 
לקוחות, הופעות בכלי התקשורת, סגירת עסקאות, הצגת 
מצגות עסקיות, הופעות בפני קהל, כתיבת ושיווק ספרים 

עסקיים בישראל ובחו"ל, שיווק באינטרנט, הכנת וקיום הרצאות 
בחו"ל; הנכללים כולם בסוג 41.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

י"ח אדר תשע"ג - 16228/02/2013



Ownersבעלים

Name: Yaniv Zaid שם: יניב זייד

Address: Kashani 7 st, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' קשאני 7, תל אביב, ישראל

Identification No.: 034363199מספר זיהוי: 034363199

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

י"ח אדר תשע"ג - 16328/02/2013



Trade Mark No. 241094 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FUTON HAYIR NET LTD. שם: רשת פוטון העיר בע"מ

Address: Hapardes Hakfar corner st, Rishpon, Israel כתובת : רח' הפרדס פינת הכפר, רשפון, ישראל

Identification No.: 511805616מספר זיהוי: 511805616

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shimon Hazan

Address: 2 Hnesiein, Holon, 58321, Israel

שם: שמעון חזן, עו"ד

כתובת : הנשיאים 2, חולון, 58321, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture & furniture products from wood and natural 
materials (such as soy protein instead of 
formaldehyde, and paints, glue and acrylic based 
varnish without volatic materials), sitting sets, 
bedroom sets, desks, chairs, hives, cabinets, 
bathroom cabinets, dressers, libraries, shelves and 
frames ; all included in class 20.

ריהוט ומוצרי ריהוט מעץ מלא ויומרים טבעיים( כמו חלבון סויה 
במקום פורמאלדהיד, צבעים דבקים ולכה על בסיס אקרילי ללא 

חומרים נדיפים), מערכות ישיבה, מערכות שינה שולחנות 
כתיבה, כיסאות, כוורות, ארונות, ארונות אמבטיה, שידות, 

ספריות, כונניות ומסגרות; הנכללים כולם בסוג 20.                 
                                                                                    

                              

י"ח אדר תשע"ג - 16428/02/2013



Trade Mark No. 241096 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FUTON HAYIR NET LTD. שם: רשת פוטון העיר בע"מ

Address: רח' הפרדס פינת הכפר, רשפון, ישראל כתובת : רח' הפרדס פינת הכפר, רשפון, ישראל

Identification No.: 511805616מספר זיהוי: 511805616

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shimon Hazan

Address: 2 Hnesiein, Holon, 58321, Israel

שם: שמעון חזן, עו"ד

כתובת : הנשיאים 2, חולון, 58321, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture & furniture products from wood and natural 
materials (such as soy protein instead of 
formaldehyde, and paints, glue and acrylic based 
varnish without volatic materials), sitting sets, 
bedroom sets, desks, chairs, hives, cabinets, 
bathroom cabinets, dressers, libraries, shelves and 
frames ; all included in class 20.

ריהוט ומוצרי ריהוט מעץ מלא ויומרים טבעיים( כמו חלבון סויה 
במקום פורמאלדהיד, צבעים דבקים ולכה על בסיס אקרילי ללא 

חומרים נדיפים), מערכות ישיבה, מערכות שינה שולחנות 
כתיבה, כיסאות, כוורות, ארונות, ארונות אמבטיה, שידות, 

ספריות, כונניות ומסגרות; הנכללים כולם בסוג 20.                 
                                                                                    

                              

י"ח אדר תשע"ג - 16528/02/2013



Trade Mark No. 241097 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FUTON HAYIR NET LTD. שם: רשת פוטון העיר בע"מ

Address: רח' הפרדס פינת הכפר, רשפון, ישראל כתובת : רח' הפרדס פינת הכפר, רשפון, ישראל

Identification No.: 511805616מספר זיהוי: 511805616

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shimon Hazan

Address: 2 Hnesiein, Holon, 58321, Israel

שם: שמעון חזן, עו"ד

כתובת : הנשיאים 2, חולון, 58321, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture & furniture products from wood and natural 
materials (such as soy protein instead of 
formaldehyde, and paints, glue and acrylic based 
varnish without volatic materials), sitting sets, 
bedroom sets, desks, chairs, hives, cabinets, 
bathroom cabinets, dressers, libraries, shelves and 
frames ; all included in class 20.

ריהוט ומוצרי ריהוט מעץ מלא וחומרים טבעיים( כמו חלבון סויה 
במקום פורמאלדהיד, צבעים דבקים ולכה על בסיס אקרילי ללא 

חומרים נדיפים), מערכות ישיבה,מערכות שינה שולחנות 
כתיבה, כיסאות, כוורות, ארונות, ארונות אמבטיה, שידות, 

ספריות, כונניות ומסגרות; הנכללים כולם בסוג 20.                 
                                                                                    

                                

י"ח אדר תשע"ג - 16628/02/2013



BUMP

Trade Mark No. 241137 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for exchanging, distributing, pushing, 
collecting, managing, transmitting or otherwise 
sending data, information, messages, digital content, 
media content, software applications, geographical 
and location information, calendar events, and social 
media information, coupons and marketing 
promotional information to, between and among 
computing, electronic and mobile devices; computer 
software platforms, application programming 
interface (API) software, and software development 
kits (SDKs) for use in building software applications; 
computer hardware, computers, computer 
peripherals, kiosks, electronic circuits, electric and 
wireless data and signal receivers and transmitters, 
and computing, electronic and handheld devices for 
exchanging, distributing, pushing, collecting, 
managing, transmitting or otherwise sending data 
and information; telecommunications and data 
networking hardware, namely, devices for 
transporting and aggregating data communications 
across multiple network infrastructures and 
communications protocols; all included in class 9.

תכנה להחלפה, הפצה, דחיפה, איסוף, ניהול, העברה או 
לחילופין שליחת נתונים, מידע, הודעות, תוכן דיגיטלי, תוכן 

מדיה, אפליקציות של תכנה, מידע גיאוגרפי ושל מיקום, אירועי 
לוח שנה, ומידע של מדיה חברתית, קופונים ושיווק ומידע 

לקידום מכירות עבור, בין ובקרב התקניים לחישוב, אלקטרוניים 
וניידים; פלטפורמות תכנת מחשב, תכנת ממשק תכנות 
אפליקציה (API), וערכות פיתוח תכנה (SDKs) לשימוש 

בבניית אפליקציות תכנה; חומרת מחשב, מחשבים, ציוד היקפי 
למחשב, קיוסקים, מעגלים אלקטרוניים, מקלטים ומשדרים 
חשמליים ואלחוטיים עבור נתונים ואותות, והתקנים לחישוב, 
אלקטרוניים ומוחזקים ביד להחלפה, הפצה, דחיפה, איסוף, 
ניהול, העברה או לחילופין שליחת נתונים ומידע; חומרת 

תקשורות רחק ונתוני רישות, דהיינו, התקנים להעברה וצבירת 
נתוני תקשורות על פני ממשקים מרובי רשתות ופרוטוקולים של 
תקשורות; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promoting the goods and services of 
others; promoting the goods and services of others 
by providing a website featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links 
to the retail websites of others, and discount 
information; analysis of market research data and 
statistics; business research services, namely, 
providing analysis of retail data on specific business 
locations; consultation services in the field of 
company, business sector and industry data and 
research; preparing business reports; all included in 
class 35.

פרסום וקידום של סחורות ושירותים של אחרים; קידום סחורות 
ושירותים של אחרים על ידי אספקת אתר אינטרנט המציג 
קופונים, הוזלות, מידע על השוואת מחירים, סקירת מוצרים, 
קישורים לאתרי אינטרנט קמעונאיים של אחרים, ומידע על 

הנחות; ניתוח של נתונים וסטטיסטיקות של חקר שוק; שירותי 
חקר עסקים, דהיינו, אספקת ניתוח של נתוני קמעונאות 

במיקומים עסקיים ספציפיים; שירותי יעוץ בתחום של נתונים 
ומחקר של חברה, סקטור עסקי ותעשייה; הכנת דוחות עסקיים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 38 סוג: 38

Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users; providing internet 
chat rooms, e-mail services, and instant messaging 
services; all included in class 38.

אספקת פורומים מקוונים להעברת הודעות בין משתמשי 
מחשב; אספקת חדרי צ'אט באינטרנט, שירותי אימייל ושירותי 
הודעות מידיות; הנכללים כולם בסוג 38.                               

                                                          

Class: 41 סוג: 41

On-line journals, namely, blogs featuring topics 
around software applications, technical support, 
events and technology; all included in class 41.

כתבי עת מקוונים, דהיינו, בלוגים המאופיינים בנושאים 
הקשורים לאפליקציות תכנה, תמיכה טכנית, אירועים 

וטכנולוגיה; הנכללים כולם בסוג 41.                                 

י"ח אדר תשע"ג - 16728/02/2013



 Owners

Name: Bump Technologies, Inc.

Address: 200 W. Evelyn Ave., Suite 200, Mountain View, 
CA 94041, U.S.A.

Identification No.: 802242

a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software for exchanging, distributing, pushing, 
collecting, managing, transmitting or otherwise 
sending data, information, messages, digital content, 
media content, software applications, geographical 
and location information, calendar events, social 
media information, coupons and marketing and 
promotional information to, between and among 
computing, electronic and mobile devices; application 
service provider featuring application programming 
interface (API) and software development kits (SDKs) 
software for use in building software applications; 
providing an interactive web site where users can 
search, exchange, distribute, collect, manage, 
transmit or otherwise send data, information, 
messages, digital content, media content, software 
applications, geographical and location information, 
calendar events, social media information, coupons 
and marketing and promotional information; all 
included in class 42.

שירותי תכנה כשירות (SAAS) המאופיינים בתכנה להחלפה, 
הפצה, דחיפה, איסוף, ניהול, העברה או לחילופין שליחת 

נתונים, מידע, הודעות, תוכן דיגיטלי, תוכן מדיה, אפליקציות של 
תכנה, מידע גיאוגרפי ושל מיקום, אירועי לוח שנה, מידע של 
מדיה חברתית, קופונים ושיווק ומידע לקידום מכירות עבור, בין 

ובקרב התקני חישוב, אלקטרוניים וניידים; מספק שירותי 
אפליקציה המאופיין בממשק תכנות אפליקציה (API) וערכות 
פיתוח תכנה (SDKs) תכנה לשימוש בבניית אפליקציות תכנה; 
אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי בו משתמשים יכולים 
לחפש, להחליף, לחלק, לאסוף, לנהל, להעביר, או לחילופין 
לשלוח נתונים, מידע, הודעות, תוכן דיגיטלי, תוכן מדיה, 

אפליקציות של תכנה, מידע גיאוגרפי ושל מיקום, אירועי לוח 
שנה, מידע של מדיה חברתית, קופונים ושיווק ומידע של קידום 
מכירות; 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., 07/04/2011, No. 85289669 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289669

Class: 42 סוג: 42

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289671 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289671

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289672 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289672

Class: 38 סוג: 38

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289675 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289675

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 07/04/2011, No. 85289677 ארה"ב, 07/04/2011, מספר 85289677

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 16828/02/2013



Trade Mark No. 241147 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090785 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 16928/02/2013



Class: 41 סוג: 41

Education in the nature of classes, workshops, 
seminars and conferences in the field of swimming, 
swimming therapy, water safety, rehabilitation and 
physiotherapy; providing of training in the field of 
swimming, swimming therapy, water safety, 
rehabilitation and physiotherapy; entertainment in the 
nature of providing motivational speakers, 
competitions in the field of swimming, swimming 
tournaments; sporting and cultural activities in the 
nature of organizing community sporting and cultural 
events; awards, namely providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of swimming, swimming 
therapy, rehabilitation and physiotherapy; 
entertainment services in the nature of award 
ceremonies honoring achievements in the field of 
swimming, swimming therapy, water safety, 
rehabilitation and physiotherapy y; arranging of 
seminars and conferences, not for business 
purposes, in the field of swimming, swimming 
therapy, water safety, rehabilitation and 
physiotherapy; providing non-downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, 
books, newsletters, journals, leaflets, films in the field 
of swimming, swimming therapy, water safety, 
rehabilitation and physiotherapy; electronic 
publishing services, namely publishing of magazines, 
books, newsletters, journals and leaflets; electronic 
production of films; entertainment, educational and 
training services in the nature of swimming clubs; 
teaching of swimming and water safety; teaching of 
swimming technique, water safety, swimming 
therapy, rehabilitation and physiotherapy to 
swimming instructors; training swimming instructors 
and individuals with remedial and non-remedial 
needs; organizing of social entertainment events in 
the nature of galas and organizing sporting 
competitions in the nature of swim meets and 
swimming galas; education in the nature of classes, 
workshops, seminars and conferences and training in 
the field of physiotherapy; consultancy, information 
and advisory services to all the aforesaid.

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

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

European Community Trade Mark, 18/11/2010, No. 
009534777

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/11/2010, מספר 
009534777

Class: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 17028/02/2013



 Owners

Name: Halliwick Association of Swimming Therapy

Address: Whitstable House, Silchester Road, London 
W10 6SB, United Kingdom

Identification No.: 73654

(United Kingdom Charitable Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ח אדר תשע"ג - 17128/02/2013



Trade Mark No. 241162 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1090957 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 preparations and substances.
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Trade Mark No. 241185 מספר סימן

Application Date 24/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091274 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; make-up; cosmetic kits; skincare 
preparations; moisturisers and skin creams; lotions 
for cosmetic purposes; beauty masks; soaps; 
toiletries; non-medicated preparations for dental 
purposes and non-medicated preparations for oral 
hygiene; breath freshening sprays; personal 
deodorants; talcum powder; perfumery including 
perfumes, eau de cologne, perfumed body sprays; 
essential oils; haircare preparations including 
shampoos and conditioners, hair colourants, lotions 
and sprays; nail care preparations; depilatory 
preparations; shaving preparations; after-shave 
lotions; non-medicated bath salts; non-medicated 
sunscreens and sun-tanning preparations.

Class: 4 סוג: 4

Candles and wicks for lighting, candle wax, candle 
moulds, candle making materials and supplies in this 
class, soy candles, palm candles, natural candles, 
perfumed candles.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; dietary 
and nutritional supplements.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/12/2010, No. 1402110 אוסטרליה, 24/12/2010, מספר 1402110

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 17328/02/2013



 Owners

Name: Frostbland Pty Ltd

Address: Unit 1,47-53 Moxon Road, PUNCHBOWL NSW 
2196, Australia

Identification No.: 73682

(Australia an Australian corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

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

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד. 94, רחובות, 76100, ישראל
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Trade Mark No. 241193 מספר סימן

Application Date 02/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091373 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; creams, lotions, exfoliation 
products, make-up, nail polish, shampoos, bath and 
shower gels, hair care products.

Class: 9 סוג: 9

Computer equipment and computer software; 
spectacles, sunglasses; spectacle cases.

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; accessories and 
related goods included in this class.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; saddlery; handbags, all-purpose bags, 
purses, key cases (leather goods), money purses 
and wallets of all kinds in leather and imitation 
leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; belts, braces.
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Class: 35 סוג: 35

Advertising and business affairs, namely publication 
and distribution of advertising texts, distribution of 
goods for advertising purposes, radio and television 
advertising, film advertising, on-line advertising on a 
computer network; shop window dressing; bringing 
together of a variety of goods (excluding the transport 
thereof) for third parties, notably clothing, footwear, 
headgear and fashion accessories, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods (retail sales); bringing together of a variety of 
goods (excluding the transport thereof) for third 
parties, particularly clothing, footwear, headgear and 
fashion accessories, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods 
(wholesale); marketing; market research and 
analysis; business organization and management 
consultancy; business organization consultancy, 
professional consultancy in business management; 
franchising services in connection with the retail sale 
of fashion articles, particularly fashion clothing, 
namely appraisal services relating to business and 
organization; commercial administration of the 
licensing of goods and services of others; consulting 
services relating to business management and 
administration in connection with the image of 
franchise holders and holders of market licenses 
(corporate identity), managing companies that sell 
fashion clothing and companies in that field; 
publication of product catalogues and mail-order sale 
catalogues.

Class: 39 סוג: 39

Shipment of goods; mailing and delivery of goods 
sold via catalogue; packaging and storage of goods; 
arranging of tours.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/02/2011, No. 617577 שוויץ, 25/02/2011, מספר 617577

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39
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 Owners

Name: Tally Weijl Holding AG

Address: Viaduktstrasse 42, CH-4051 Basel, Switzerland

Identification No.: 73686

(Suisse / Switzerland Société anonyme (SA) / 
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
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Trade Mark No. 241197 מספר סימן

Application Date 09/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1091413 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DSQUARED2 TM S.A.

Address: 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 73690

(Luxembourg Société Anonyme)

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; spectacles (optics); optical glass; 
sunglasses; goggles for sports; spectacle glasses; 
spectacle frames; audiovisual teaching apparatus; 
barcode readers; spectacle cases; anti-dazzle 
spectacles; binoculars; pince-nez cases; eyeglass 
chains; contact lenses; containers for contact lenses; 
correcting lenses (optics); dressmakers' measures; 
eyeglass cords; pince-nez mountings; eyepieces; 
USB-Keys; helmets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/04/2011, No. 1223551 בנלוקס, 15/04/2011, מספר 1223551

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 241210 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0882047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAİMOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Address: Halkali Caddesi No:99,Sefaköy, Küćükćekmece, 
İstanbul, Turkey

Identification No.: 73701

(TURKEY JOINT STOCK VENTURE)

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: 6 סוג: 6

Welding wires.

Class: 7 סוג: 7

Welding machines and generators.

Class: 9 סוג: 9

Arc welding electrode.
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Trade Mark No. 241314 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO.,LTD

Address: 11 Xingda Road, Zhoutang Village, XI, Cheng 
District, YongKang, ZheJiang, People's Republic of China

Identification No.: 70193

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

Gas burners; Baking ovens for household purposes; 
Microwave ovens; Electric coffee machines; 
Refrigerating appliances and installations; Exhaust 
hoods for kitchens; Solar water heaters; Electric 
radiators; Dish disinfectant apparatus for household 
purposes, namely, dish disinfecting cabinet; Coal 
stoves for space heaters for household use; Electric 
cooking stoves for household purposes; refrigerated 
or heated drinks cabinet; all included in class 11.

מבערי גז, תנורי אפייה לצרכים בייתים, תנורי מיקרוגל, מכונות 
קפה חשמליות, מתקנים ומכשירים לקירור; קולטי אדים 

למטבחים, דודי שמש, רדיאטורים חשמליים,מנגנון חיטוי כלים 
מנגנון לצורכי בית, כלומר מנקה כלים בארונות, תנורי פחם 
עבור לחימום ושימש ביתי; תנורי בישול חשמליים לצרכים 

בייתים; ארון משקאות מקורר או מחומם; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .11
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VUCIFIC

Trade Mark No. 241317 מספר סימן

Application Date 23/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lantheus Medical Imaging, Inc.

Address: North Billerica, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69148

(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: 5 סוג: 5

Chemical substances for diagnostic and imaging, 
diagnostic and imaging preparations, diagnostic and 
imaging substances, chemical preparations for 
medical purposes, namely,  precursors used in 
medical imaging; all for medical purposes in class 05

חומרים כימיים לאבחון והדמיה, תכשירי אבחון והדמייה, חומרי 
אבחון והדמייה, תכשירים כימיים למטרות רפואיות, דהיינו, 
פרקורסורים המשמשים בהדמיה רפואית; כולם למטרות 

רפואיות בסוג 05                                                             
                                                                                    

  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85/301044 ארה"ב, 21/04/2011, מספר 85/301044

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 18128/02/2013



Trade Mark No. 241365 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092005 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION, S.A.

Address: C. Pont de les Bruixes, P-5, Pol. Ind. La 
Gavarra,, E-08540 CENTELLES, Spain

Identification No.: 73742

(España Sociedad Anónima)

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: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all the above expressly 
excluding goods pertaining to the food processing 
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)

Spain, 25/02/2011, No. 2971498 ספרד, 25/02/2011, מספר 2971498

Class: 11 סוג: 11
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Trade Mark No. 241371 מספר סימן

Application Date 22/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092090 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(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: 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, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/03/2011, No. 617097 שוויץ, 01/03/2011, מספר 617097

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18
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Trade Mark No. 241379 מספר סימן

Application Date 02/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092263 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXELGYN

Address: 216 boulevard Saint Germain, F-75007 Paris, 
France

Identification No.: 73749

(France Société à responsabilité limitée)

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 and substances for 
gynecological and obstetrical treatment .

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/05/2011, No. 11 3 830 144 צרפת, 10/05/2011, מספר 144 830 3 11

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 241431 מספר סימן

Application Date 27/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1092420 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOITEC

Address: Parc Technologique des Fontaines, Chemin des 
Franques, F-38190 Bernin, France

Identification No.: 73783

(France Société Anonyme à conseil d'administration)

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

Devices and apparatus for producing electricity with 
solar panels or cells; devices and apparatus with 
solar panels or cells for producing power; solar cells 
for producing power; solar panels for producing 
electricity; installation of solar energy (photovoltaic) 
for the production of power; solar batteries; solar 
batteries for household use; solar batteries for 
industrial use; photovoltaic equipment for producing 
electricity and installations comprised thereof; 
converters for photovoltaic devices.

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

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

Germany, 28/01/2011, No. 302011005464.9 גרמניה, 28/01/2011, מספר 302011005464.9

Class: 9 סוג: 9

France, 26/07/2011, No. 11 3 848 560 צרפת, 26/07/2011, מספר 560 848 3 11

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 241496 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0934547 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Dentifrices;  soap; perfumes; blush; mascara; 
shaving products; eaux de toilette; bluing for laundry; 
starch for laundry purposes; colour-brightening 
chemicals for household purposes (laundry); cotton 
buds for cosmetic purposes; beauty masks; cosmetic 
sun-tanning preparations; cosmetic skin care 
products; hair colouring and dyes; polish and cream 
for footwear; waxes; shampoos; cosmetic kits; 
depilatories; make-up removing products, deodorants 
for personal use (perfumery); lipstick; cosmetic 
pencils; hair and nail sprays; lacquer-removing 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; aftershave lotions; lotions for cosmetic 
purposes; make-up products; cosmetic pomades; 
stain-removing preparations; sachets for perfuming 
linen; nail care preparations; cobblers' wax; shoe 
creams, bleaching preparations for cosmetic 
purposes; extracts of flowers (perfumery); incense; 
scented wood; decorative transfers for cosmetic 
purposes; false nails and eyelashes; pumice stone; 
potpourris (fragrances); cosmetic preparations for 
slimming purposes; cosmetic bath preparations; hair 
waving preparations; laundry preparations; toiletries; 
non-medicated mouth care products; bath salts, not 
for medical purposes; hygienic products for cleaning 
purposes; oils for toilet purposes; sunscreen products 
(sun-tanning preparations); eau-de-Cologne; 
deodorant soaps; talcum powder.
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Class: 9 סוג: 9

Headphones; loudspeakers; computer memories; 
computer peripheral devices; anti-dazzle spectacles; 
pince-nez chains; shoes for protection against 
accidents irradiation and fire; bulletproof, swimming 
and lifesaving jackets; contact lenses; pince-nez 
cords; dressmakers' measures; spectacle lenses; 
spectacle cases, for pince-nez and for contact 
lenses; fire protection suits and clothing; spectacle 
frames and lenses (eyeglasses); spectacles (optics); 
sunglasses; gloves for divers; gloves for protection 
against accidents; wetsuits; eyeglasses (pince-nez); 
optical lenses; magnetic cards; magnetic identity 
cards; clothing for protection against accidents and 
irradiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; electric make-up removing appliances; 
telephone apparatus; personal scales (weighing 
apparatus); compasses; accounting machines; 
protective helmets; spyglasses; chronographs (time 
recording apparatus); measuring spoons; 
pedometers; compact disks (audio/video); optical 
compact discs; mirrors (optics); floats for bathing and 
swimming; binoculars (optics); computer printers, 
temperature gauges; instruments containing 
eyepieces; game programs; cassette players; bar 
code readers; signal and magical lanterns, optical 
lamps; magnifying glasses (optics); dictating 
machines and invoicing machines; mechanisms for 
counter-operated apparatus; weights; electric and 
galvanic batteries; electric irons; computer software 
(recorded); recorded computer operating programs; 
mice (data processing equipment); electronic pocket 
translators; transistors (electronics); thermometers 
(not for medical use); apparatus for games adapted 
for use with television receivers only; 
intercommunication apparatus; video cassettes; 
animated cartoons; teaching apparatus; walkie-
talkies; electronic publications (downloadable); 
sandglass.

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; ornamental pins; tie 
pins; boxes of precious metal for needles; cases for 
needles of precious metals; napkin rings of precious 
metal; works of art of precious metal; fancy key rings; 
medals; coins; silverware (with the exception of 
cutlery, table forks and spoons) (except knives, forks 
and spoons); insignias of precious metal; ornaments 
of precious metals for footwear and hats; ashtrays of 
precious metal for smokers; cuff links.

י"ח אדר תשע"ג - 18728/02/2013



Class: 16 סוג: 16

Diaries; appointment books; photographs; greeting 
cards; watercolours; paper knives; engraved works of 
art; boxes of cardboard or paper; patterns for making 
clothes and dress making; paper tissues for removing 
make-up; stencil cases; non-textile labels; table linen 
of paper; table napkins of paper; babies' diapers of 
paper and cellulose (disposable), babies' diaper-
pants of paper and cellulose (disposable); paper 
handkerchiefs; pen holders; chequebook holders 
writing cases (sets); inking sheets for document 
reproducing machines; bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics for packaging, tailors' chalk; face 
towels of paper; hat boxes; tracing cloth; bookbinding 
cloth; canvas for painting; paper hand drying towels; 
albums; almanacs; hand labelling appliances, 
document files; writing articles and instruments; 
transfers; calendars; posters; document folders; 
passport holders; catalogues; picture cards; drawing 
sets; daily newspapers; newspapers; magazines 
(periodicals); sealing wax; books; lithographs; 
packing paper; toilet paper; paperweights; mats for 
beer glasses; bookmarks; bookends; inks; inkwells; 
paper bibs; drawing materials; designs; school 
supplies; writing slates; comic books; stickers 
(stationery).

Class: 18 סוג: 18

Leather and artificial leather and goods made 
thereof, not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; climbing, 
camping and beach bags; handbag frames; frames 
for umbrellas or parasols; alpenstocks; purses; 
handbags; travelling bags; travel and key cases 
(leathercraft); briefcases for documents; purses not 
made of precious metal; school bags; garment bags 
for travel; hat boxes of leather; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags; containers and 
boxes of leather or leatherboard; boxes of vulcanised 
fibre; school bags; pocket wallets; briefcases; unfitted 
vanity cases; animal collars; leather leashes; leather 
laces; umbrella covers; saddle cloths for horses; 
haversacks; horse blankets; rucksacks; music cases; 
halters; bags (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; riding saddles.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bath linen (except 
clothing); textile tissues for removing make-up; labels 
of cloth; linings (textile); washing gloves; textile 
tapestries (wall hangings); handkerchiefs of textile; 
curtains of textile or plastic; household linen; towels 
of textile; travelling rugs; net curtains; curtain holders 
of textile materials; flags; flags (not of paper); 
eiderdowns (down coverlets); protective furniture 
covers; covers for cushions; mosquito nets; glass-
cloths; billiard cloth; traced cloth for embroidery; 
upholstery fabrics; face towels of textile; sleeping 
bags (sheeting).

י"ח אדר תשע"ג - 18828/02/2013



Class: 25 סוג: 25

Men's, women's and children's ready-to-wear 
clothing, footwear (except orthopaedic footwear), 
headgear; clothing for motorists and cyclists; baby 
bibs not of paper; headbands (clothing); gowns; 
swimming suits; bathing caps and sandals; boas 
(necklets); underwear; baby pants scarves; footwear 
for sports; beach footwear; hoods (clothing); shawls; 
belts (clothing); moneybelts; water skiing suits; ties; 
corsets (girdles); scarves; fur stoles; girdles (fine 
lingerie); foulards; caps; gloves (clothing); waterproof 
clothing; underclothing, mantillas; stockings; socks; 
neckerchiefs; textile diapers; dress handkerchiefs; 
furs (clothing); pyjamas; soles; heels; veils (clothing); 
braces; paper clothing; gymnastic and sports outfits; 
layettes; collars (clothing), singlets, mittens; earmuffs 
(clothing); inner soles; bow ties; pareus; wristbands 
for clothing; dress shields; masquerade costumes; 
beach clothes; cap visors (headgear).

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
tinsels (trimmings for clothing); pin cushions; hair 
ornaments; hat and shoe ornaments (not of precious 
metals); hairbands; armbands; reins for guiding 
children; brooches (clothing accessories); hairpins; 
hair grips (slides); sewing kit boxes; shoe buckles; 
belt clasps; zip fasteners (haberdashery); diadems; 
needle cases, not of precious metal; buckles 
(clothing accessories); shoulder pads for clothing; 
badges, not of precious metal; spangles for clothing; 
haberdashery articles (except thread); lace 
trimmings; feathers (clothing accessories); shoe 
laces; wreaths of artificial flowers; tea cosies; 
ornamental badges; sewing thimbles; numerals or 
letters for marking linen; bodkins; pompons; 
competitors' numbers.

Class: 35 סוג: 35

Retailing services in stores; services of retail sales 
via global computer networks, catalogue, mail, 
telephone, and by radio and television services of 
assistance in the business management or 
commercial functions of an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; promotion services provided 
by a commercial company by means of a customer 
loyalty card; providing models for advertising or sales 
promotion; publishing of advertising texts; shop 
window dressing; services of assistance for the 
operation of commercial companies as franchises; 
demonstration of goods; organisation of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; sales 
promotion (for others); public auctions, services of 
promotion and management of commercial centres; 
import-export agencies; online advertising on a 
computer network; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other business); 
newspaper subscription services (for others).
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 Owners

Name: STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.

Address: Avenida de la Diputacion, Poligono Industrial de 
Sabon, Arteixo (A Coruna), E-15142, Spain

Identification No.: 71759

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street, Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21, ירושלים, 92387, ישראל
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Trade Mark No. 241504 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: 1 סוג: 1

Silicones, other chemical products for industrial and 
chemical use. All included in Class 1.

סיליקונים, ומוצרים כימיים אחרים לשימוש תעשייתי וכימי  ; 
כולם הכלולים בסוג 1.                                  

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.                               
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 10 סוג: 10

Metal trays for dental impression; injection syringes 
for dental use; electromedical equipment; micromotor 
for dental use; handpieces and equipments for dental 
cleansing; furnaces for sterilizing and polymerizing 
for dental use. All included in Class 10.  

מגשים מברזל למיטבע דנטלי; מזרקים לשימוש דנטלי; ציוד 
אלקטרו-רפואי; מנועי מקרו לשימוש דנטלי; כלים וציוד לניקוי 
דנטלי; תנורים לחיטוי ופולימריזציה לשימוש דנטלי; כולם 

הכלולים בסוג 10.                                                            
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MUL-T-LOCK

Trade Mark No. 241571 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MUL-T-LOCK LTD. שם: מולטילוק בע"מ

Address: Mul-T-Lock Park, Hawatzmaut Blvd., P.O.B. 
637, Yavne, 81104, Israel

כתובת : קרית יבנה, שד' העצמאות, ת.ד. 637, יבנה, 81104, 
ישראל

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד. 585, יבנה, 81104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Locking services included in class 37, installation, 
maintenance and repair of locks, cylinders and keys; 
all included in class 37.

שירותי נעילה בסוג 37 שהם התקנה, שימור ותיקון מנעולים, 
צילנדרים ומפתחות; הנכללים כולם בסוג 37.                         

                                                    

Class: 45 סוג: 45

Emergency services relating to the opening of doors 
and locks; included in class 45.

שרותי חירום הקשורים לפתיחת דלתות נעולות ו- מנעולים; 
הנכללים בסוג 45.                                 
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OCUPURE

Trade Mark No. 241578 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Medical Optics Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place P.O. Box 25162, 
Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations, namely, ingredient 
used in ophthalmic preparations for use in multi 
purpose solutions, rewetters and eye drops; contact 
lens solutions ophthalmic preparations and solutions.

תכשירי רוקחות, דהיינו, מרכיב המשמש בתכשירים אופתלמיים 
לשימוש בתמיסות למטרות שונות, בחומרי הרטבה חוזרת 
ובטיפות עיניים; תמיסות לעדשות מגע, תכשירים ותמיסות 

אופתלמיים.
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Trade Mark No. 241630 מספר סימן

Application Date 22/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093567 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours grey, blue, white as 
shown in the mark.

 Owners

Name: di-soric GmbH & Co. KG

Address: Steinbeisstr. 6, 73660 Urbach, Germany

Identification No.: 73877

(Germany limited commercial partnership with a limited 
liability company as a general partner)

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

Sensors for determining termperatures, positions and 
distances, liquid level sensors; optical, electronic, 
optoelectronic, photoelectric, acoustoelectric, 
magnetic, inductive and capacitive sensors, fibre-
optic systems, position sensors, distance measuring 
apparatus, colour sensors; electric contactors, 
electrical controllers, electricity limiters, electric 
power supplies, lasers not for medical use, light 
conducting filaments, and time relays; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; data processing equipment and computers; 
all included in class 9.
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Trade Mark No. 241651 מספר סימן

Application Date 04/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093827 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software downloadable 
from the Internet; computer software being 
information databases for collating information; 
electronic databases recorded on computer media; 
magnetic data carriers; magnetic cards; encoded 
cards; calculators; downloadable electronic 
publications; apparatus and media for receiving, 
recording, storage, transmission and reproduction of 
sound and/or images; recorded data featuring MP3s, 
JPEGs, MPEGs, CD's and DVD's; recordings of 
sound and images stored in digital or analogue form; 
mouse mats; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed publications; books; 
handbooks; manuals; periodicals; journals; 
magazines; guides; newsletters; workbooks; study 
textbooks; instructional and teaching materials; 
educational and training course materials; printed 
business reports; printed guidelines; stationery; 
writing and drawing instruments; pens, pencils; 
folders; diaries, calendars and address books.

Class: 35 סוג: 35

Accounting services; auditing services; promotion 
services; business management services; business 
research services; business consultancy services; 
business information services; business policy 
review, development and implementation services; 
business problem identification, analysis and 
resolution services; business priority identification 
and analysis; employment research services; 
employment consultancy services; employment 
information services; career planning services; 
market research services; compilation of information 
into computer databases; database management 
services; promotional services being the promotion of 
interests of the members of an association and the 
provision of business support or advice; advisory, 
consultancy and information services relating to all 
the aforesaid; research, analysis and development of 
new and existing organisational and business 
models, structures, practices and strategies.
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Class: 36 סוג: 36

Financial services; monetary services; insurance 
services; all relating to accountancy financial 
sponsorship of education and training activities and 
conferences; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid; none of the 
aforesaid services relating to investment 
management.

Class: 41 סוג: 41

Education services; training services; all relating to 
accountancy and business managemant; continual 
professional development tuition services; organizing 
and conducting classes, workshops, training courses, 
correspondence courses, lectures, seminars, 
symposiums, conferences and exhibitions; 
examination services; organizing, arranging and 
conducting examinations; electronic examination 
processes; educational assessment services; skills 
assessment services; instruction services; 
organisation of educational events; providing facilities 
for classes, workshops, seminars, symposiums, 
conferences, examinations and exhibitions; provision 
of educational examination facilities; provision of 
facilities for education and training; library services; 
production and rental of educational audio tape, film, 
video, MP3s, JPEGs, MPEGs, CD's, DVD's; 
professional club services; publishing services; 
electronic publishing services; vocational guidance; 
certification of education and training awards; 
certification of educational and training standards; 
certification of educational examiners and 
educational examining bodies; accreditation of 
educational examiners and educational examining 
bodies; career advisory services; preparation of 
syllabuses, examination systems, examinations and 
tests; organization and provision of entertainment 
events; information, advisory, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid; none 
of the aforesaid services relating to investment 
management.

Class: 42 סוג: 42

Quality control services being the certification of 
services provided by members of an association in 
the field of accountancy and finance; accreditation of 
accountants for quality or standards; services of a 
professional institute for and on behalf of its 
members; research and study services relating to 
accountancy and finance; quality assurance services; 
advisory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid; industrial analysis and 
research services; all relating to accountancy and 
business management; none of the aforedaid sevices 
relating to investment management.

Class: 45 סוג: 45

Professional representation and lobbying services in 
the field of accountancy, certification services, 
certifying individual attainment, materials and 
services meeting prescribed standards; advisory, 
consultancy and information services relating to all 
the aforesaid.

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

Name: The Chartered Institute of Management 
Accountants

Address: 26 Chapter Street, London SW1P 4NP, United 
Kingdom

Identification No.: 73427

(United Kingdom/England 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

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

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

United Kingdom, 18/04/2011, No. 2578968 ממלכה מאוחדת, 18/04/2011, מספר 2578968

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 241659 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0666559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRE BIODERMA - Société par 
Actions Simplifiée

Address: 75 cours Albert Thomas, F-69003 LYON, 
France

Identification No.: 73897

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, grease removing 
and abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions.
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Trade Mark No. 241673 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     
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Trade Mark No. 241733 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samil Power Co., Ltd.

Address: No. 66, Taihangshan Road,, Suyu Economic 
Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802291

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

Inverters [electricity]; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; junction boxes 
[electricity]; commutation (Electric apparatus for - ); 
solar batteries; battery chargers; computer programs 
[downloadable software]; data processing apparatus; 
intercommunication apparatus; all goods included in 
Class 9.

הופכים [חשמל]; שנאים [חשמל]; קופסאות חלוקה [חשמל]; 
קופסאות הצטלבות [חשמל]; המרה (מתקן חשמלי עבור -); 
סוללות סולריות; מטעני סוללות : תוכנות מחשב [תוכנה

הניתנת להורדה]; מתקן עיבוד נתונים; מתקן תקשורת פנים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    

                

י"ח אדר תשע"ג - 20028/02/2013



SolarLake

Trade Mark No. 241734 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samil Power Co., Ltd.

Address: No. 66, Taihangshan Road,, Suyu Economic 
Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802291

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

Inverters [electricity]; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; junction boxes 
[electricity]; commutation (Electric apparatus for - ); 
solar batteries; battery chargers; computer programs 
[downloadable software]; data processing apparatus; 
intercommunication apparatus; all goods included in 
Class 9.

הופכים [חשמל]; שנאים [חשמל]; קופסאות חלוקה [חשמל]; 
קופסאות הצטלבות [חשמל]; המרה (מתקן חשמלי עבור -); 
סוללות סולריות; מטעני סוללות : תוכנות מחשב [תוכנה

הניתנת להורדה]; מתקן עיבוד נתונים; מתקן תקשורת פנים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    

                

י"ח אדר תשע"ג - 20128/02/2013



SolarOcean

Trade Mark No. 241737 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samil Power Co., Ltd.

Address: No. 66, Taihangshan Road,, Suyu Economic 
Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802291

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

Inverters [electricity]; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; junction boxes 
[electricity]; commutation (Electric apparatus for - ); 
solar batteries; battery chargers; computer programs 
[downloadable software]; data processing apparatus; 
intercommunication apparatus; all goods included in 
Class 9.

הופכים [חשמל]; שנאים [חשמל]; קופסאות חלוקה [חשמל]; 
קופסאות הצטלבות [חשמל]; המרה(מתקן חשמלי עבור -); 
סוללות סולריות; מטעני סוללות : תוכנות מחשב [תוכנה 

הניתנת להורדה]; מתקן עיבוד נתונים; מתקן תקשורת פנים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    

                

י"ח אדר תשע"ג - 20228/02/2013



SolarRiver

Trade Mark No. 241738 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samil Power Co., Ltd.

Address: No. 66, Taihangshan Road,, Suyu Economic 
Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802291

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

Inverters [electricity]; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; junction boxes 
[electricity]; commutation (Electric apparatus for - ); 
solar batteries; battery chargers; computer programs 
[downloadable software]; data processing apparatus; 
intercommunication apparatus; all goods included in 
Class 9.

הופכים [חשמל]; שנאים [חשמל]; קופסאות חלוקה [חשמל]; 
קופסאות הצטלבות [חשמל]; המרה (מתקן חשמלי עבור -); 
סוללות סולריות; מטעני סוללות : תוכנות מחשב [תוכנה 

הניתנת להורדה]; מתקן עיבוד נתונים; מתקן תקשורת פנים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    

                  

י"ח אדר תשע"ג - 20328/02/2013



SolarSpring

Trade Mark No. 241739 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Samil Power Co., Ltd.

Address: No. 66, Taihangshan Road,, Suyu Economic 
Development Zone, Suqian City, Jiangsu Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 802291

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

Inverters [electricity]; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; junction boxes 
[electricity]; commutation (Electric apparatus for - ); 
solar batteries; battery chargers; computer programs 
[downloadable software]; data processing apparatus; 
intercommunication apparatus; all goods included in 
Class 9.

הופכים [חשמל]; שנאים [חשמל]; קופסאות חלוקה [חשמל]; 
קופסאות הצטלבות [חשמל]; המרה (מתקן חשמלי עבור -); 
סוללות סולריות; מטעני סוללות : תוכנות מחשב [תוכנה 

הניתנת להורדה]; מתקן עיבוד נתונים; מתקן תקשורת פנים; כל 
הסחורות נכללות בסוג 9

                                                                                     
                                                                                    

                  

י"ח אדר תשע"ג - 20428/02/2013



ORTAL

אורטל
Trade Mark No. 241757 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RAFAEL ALBO שם: רפאל אלבו

Address: 12 Yigal Alon Street, Kiryat Yam, 29500, Israel כתובת : יגאל אלון 12, קרית ים, 29500, ישראל

Identification No.: 069821908מספר זיהוי: 069821908

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, footwear, headgear; all goods included in 
class 25.

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
         .25

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services; production services 
for others; store services; advertising and 
management services; business management and 
operation; office functions; distribution services; 
import and trading services; sales promotion 
services; business information services; public 
relations services; electronic commerce services; 
purchase and rental of advertising space; direct mail 
advertising; all of the aforementioned services 
referring to clothing, footwear and headgear; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעוניאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי 
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי 

הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירות 
מסחר אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי 
הענקת חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים דלעיל 

מתייחסים לדברי הלבשה, דברי הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

י"ח אדר תשע"ג - 20528/02/2013



Trade Mark No. 241788 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73929

(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 025 147.9/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 147.9/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 20628/02/2013



Trade Mark No. 241789 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73929

(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 025 148.7/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 148.7/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 20728/02/2013



Trade Mark No. 241790 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094203 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73929

(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 025 149.5/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 149.5/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 20828/02/2013



CARBSTEADY

Trade Mark No. 241840 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott Park IL, 60064, 
Illinois, U.S.A.

Identification No.: 802201

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; dietetic substances adapted 
for medical use, namely a liquid nutritional.

תוספי תזונה, חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, 
כלומר נוזל תזונתי.                                                         

י"ח אדר תשע"ג - 20928/02/2013



Trade Mark No. 241843 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing malls and commercial centers, including 
renting to third parties, leasing from third parties, 
operating and managing areas and stores in malls 
and commercial centers, and initiation of various 
commercials activities on public areas in compuonds 
as mentioned above; all included in class 35.

ניהול קניונים ומרכזים מסחריים, לרבות השכרה, שכירה, 
תפעול וניהול שטחים וחנויות בקניונים ומרכזים מסחריים, וייזום 

של פעולות מסחריות שונות בשטחים ציבוריים במתחמים 
כאמור; הנכללים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 36 סוג: 36

Management and investments in incomeyielding 
properties, including malls, commercial centers, 
office buildings, supermarkets, central bus stations, 
industrial parks and industrial buildings, including 
renting to third parties and operating properties; all 
included in class 36.

ניהול והשקעות בנדל"ן מניב, לרבות קניונים, מרכזים מסחריים, 
מבני משרדים, מרכולים, תחנות מרכזיות, פארקים תעשייתיים 
ומבני תעשיה, כולל השכרה, שכירה ותפעול נכסים; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, planning and 
conducting of artistic musical activity including 
festivals, performances, competitions and the like, in 
the areas of shopping malls and commercials 
centers; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו תכנון וביצוע של פעילות מסחרית 
ואומנותית מוסיקלית לרבות פסטיבלים, הופעות, תחרויות 
וכיוצא באלה, בתחומי קניונים ומרכזים מסחריים; הנכללים 

כולם בסוג 41.                                                                 
                                                        

י"ח אדר תשע"ג - 21028/02/2013



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה MAX  אלא 
בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026683מספר זיהוי: 520026683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

י"ח אדר תשע"ג - 21128/02/2013



Trade Mark No. 241877 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 21228/02/2013



 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71372

(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

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; tobbaco 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; all 
included in class 34.

טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מציתים; 

גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       
                                                                                    

                                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 21328/02/2013



Trade Mark No. 241878 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 21428/02/2013



 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71372

(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

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; tobbaco 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; all 
included in class 34.

טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מציתים; 

גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       
                                                                                    

                                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 21528/02/2013



Trade Mark No. 241879 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 21628/02/2013



 Owners

Name: Philip Morris Brands Sarl

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

Identification No.: 71372

(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

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; tobbaco 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; all 
included in class 34.

טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק, לרבות סיגרים, סיגריות, 
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת, 
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; סנוס; תחליפי טבק 

(לצרכים שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות 
וגלילים, פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות 
ומאפרות, מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מציתים; 

גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       
                                                                                    

                                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 21728/02/2013



Trade Mark No. 241880 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Catherine Gruner שם: קטרין גרונר

Address: Kdoshei Hashoa 56/12, Hertzelya Pituach, 
Israel

כתובת : קדושי השואה 56/12, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 328732243מספר זיהוי: 328732243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

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

שם: גנאדי גורדון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Interior Design; included in class 42. עיצוב פנים; הנכלל בסוג 42.                         

י"ח אדר תשע"ג - 21828/02/2013



ORTHOHELIX

Trade Mark No. 241882 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 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 implants, namely orthopedic plates and 
fasteners; all included in Class 10.

שתלים אורתופדיים, בעיקר, פלטות ומהדקים אורתופדיים; הכל 
כלול בסוג 10.                                     

י"ח אדר תשע"ג - 21928/02/2013



Trade Mark No. 241887 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound system that can be placed in an abdominal 
belt comprising of audio controller, speakers and a 
music player, for transmitting 
music/sounds/educational material to a fetus; 
abdominal belts containing speakers and audio 
transmitters for purposes of transmitting 
music/sounds/educational material to a fetus, not for 
medical purposes; Sound system for placement in 
toys for babies and children comprising of audio 
controller, speakers and a music player, for 
transmitting music and sounds; an interactive system 
comprising of sensors, actuators and central control 
unit for the purpose of providing controlled 
stimulation to babies and children; recording and 
processing unit for recording inputs and for 
processing the input; Reproduction unit for controlled 
reproduction of events sensed by the system; music 
player; Baby movement sensor and sound monitor in 
the nature of electronic sensors for monitoring the 
movement and sound of babies; all included in class 
09.

מערכת שמע שניתנת להשמה בחגורת בטן הכוללת שלט אודיו, 
רמקולים ונגן מוזיקה, להעברה של מוזיקה/קולות/חומר חינוכי 
לעובר; חגורות בטן הכוללות רמקולים ומשדרי אודיו למטרות 

העברת מוזיקה/קולות/חומר חינוכי לעובר, לא למטרות 
רפואיות; מערכת שמע שניתנת להשמה בצעצועים לתינוקות 

ולילדים הכוללת שלט אודיו, רמקולים ונגן מוזיקה, להעברה של 
מוזיקה וקולות; מערכת אינטראקטיבית הכוללת חיישנים, 
מפעילים ויחידת בקרה מרכזית במטרה לספק גירוי מבוקר 
לתינוקות ולילדים; יחידת הקלטה ועיבוד להקלטת קלטים 
ולעיבוד הקלט; יחידת שעתוק לשעתוק מבוקר של אירועים 

הנקלטים על ידי המערכת; נגן מוזיקה; חיישן לתנועות התינוק 
ומוניטור קולי בצורה של חיישנים חשמליים לפיקוח התנועה 

וקול התינוק; הנכללים כולם בסוג 09.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 28 סוג: 28

Infant development toys; Musical toys for babies and 
children; electronic learning toys for babies and 
children; toys for babies and children which play 
music and sounds designed to be attached to car 
seats, strollers, cribs and high chairs; sound 
producing dolls for babies and children; dolls 
containing speakers and audio transmitters for 
purposes of transmitting music and sound; 
educational dolls for children; Water technology 
oriented development toys; all included in class 28.

צעצועי התפתחות לתינוקות; צעצועים מוזיקליים לתינוקות 
ולילדים; צעצועים אלקטרוניים לימודיים לתינוקות ולילדים; 

צעצועים לתינוקות וילדים שמשמיעים מוזיקה וקולות ומתוכננים 
להיצמד למושבי רכב, עגלות-ילדים, עריסות וכיסאות גבוהים; 
בובות המפיקות קולות לתינוקות ולילדים; בובות הכוללות 

רמקולים ומשדרי אודיו למטרות העברת מוזיקה וקול; בובות 
חינוכיות לילדים; צעצועים התפתחותיים מבוססי טכנולוגיית 

מים; הנכללים כולם בסוג 28.                                             
                                                                                    

                                  

י"ח אדר תשע"ג - 22028/02/2013



Ownersבעלים

Name: NUVO GROUP LTD שם: נובו גרופ בע"מ

Address: 49 Yigael Yadin, Modi'in, 71720, Israel כתובת : יגאל ידין 49, מודיעין, 71720, ישראל

Identification No.: 513849000מספר זיהוי: 513849000

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

י"ח אדר תשע"ג - 22128/02/2013



Trade Mark No. 241888 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fredman Bros. Furniture Company, Inc.

Address: An Illinois Corporation, 8226 Lackland Road, St. 
Louis,, 63114, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 802299

(Illinois 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: 20 סוג: 20

Mattresses and pillows; all included in class 20 מזרונים וכריות ; הנכללים כולם בסוג 20                       

י"ח אדר תשע"ג - 22228/02/2013



Trade Mark No. 241889 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name:  Prajia R & D Venture Co., Ltd. 

Address: 8F-2, No.11, Lane 238, Sihping Rd.,Taichung, 
Taiwan (R.O.C.)

Identification No.: 802300

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, pants, and skirts; clothing for 
babies, toddlers and children, namely, pajamas, 
jackets, shirts, pants, jumpers; down jackets; leisure 
suits; coats; jackets; women's clothing, namely, 
shirts, dresses, skirts, blouses; Men's and women's 
jackets, coats, trousers, vests; men's suits; jeans; 
swim suits; swimming trunks; Vests; Sweaters; 
Shirts; T-shirts; underwear; underpants; shoes; 
sandals; slippers; galoshes; athletic shoes; boots; ski 
boots; leisure shoes; infants' shoes and boots; shoe 
soles; caps; hats; swimming caps; scarves; belts for 
clothing; leather belts; socks; gloves; all included in 
class 25.

בגדים, דהינו, חולצות, מכנסיים, וחצאיות; ביגוד לתינוקות, 
פעוטות וילדים, דהינו פיג'מות, ז'קטים, חולצות, מכנסיים, 
אפודות; ז'קטים פלומה; חליפות לשעות הפנאי; מעילים; 

מקטורנים; בגדי נשים, דהינו, חולצות, שמלות, חצאיות, חולצות 
נשים; מקטורנים לגברים ולנשים, מעילים, מכנסיים, גופיות; 
חליפות גברים; מכנסי ג'ינס; בגדי ים; בגדי ים לגבר;  וסטים; 
סוודרים; חולצות; חולצות-טי; הלבשה תחתונה, תחתונים; 

נעלים; סנדלים; נעלי בית; ערדליים; נעליים אתלטיות; מגפיים; 
מגפי סקי; נעליים לשעות פנאי;  נעלים ומגפיים לפעוטות; 
סוליות לנעליים; כובעים; מגבעות, כובעי שחייה; צעיפים; 

חגורות לבגדים; חגורות עור; גרביים; כפפות; הנכללים כולם 
בסוג 25.                                                     

י"ח אדר תשע"ג - 22328/02/2013



CHEVROLET MYLINK

Trade Mark No. 241890 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

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

Identification No.: 800714

a Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic interface modules sold as an integral part 
of a motor land vehicle for wired and wireless 
interface of handheld and mobile electronic devices; 
all included in Class 9.

מודולי ממשק אלקטרוניים הנמכרים כחלק אינטגראלי של כלי 
רכב לממשק חוטי או אלחוטי של התקנים אלקטרוניים נישאים 
ביד וניידים; הכל כלול בסוג 9.                                             

                                          

י"ח אדר תשע"ג - 22428/02/2013



FORD FLEET PREFERRED

Trade Mark No. 241891 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FORD MOTOR COMPANY

Address: One American Road, Dearborn, Michigan, 
48126, U.S.A.

Identification No.: 801203

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sales of motor vehicles; automobile dealership 
services; all included in Class 35.

מכירת כלי רכב; שירותי סוכנות רכב; הכל כלול בסוג 35.         
                                                      

י"ח אדר תשע"ג - 22528/02/2013



Trade Mark No. 241895 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, wines, all included in class 33 משקאות אלכוהוליים, יינות, נכללים כולם בסוג 33               

י"ח אדר תשע"ג - 22628/02/2013



Trade Mark No. 241896 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, wines, all included in class 33 משקאות אלכוהוליים, יינות, נכללים כולם בסוג 33               

י"ח אדר תשע"ג - 22728/02/2013



Trade Mark No. 241897 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, wines, all included in class 33 משקאות אלכוהוליים, יינות, נכללים כולם בסוג 33               

י"ח אדר תשע"ג - 22828/02/2013



Trade Mark No. 241901 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the numbers 19 and 2013 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספרים 19 ו - 
2013 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: MACCABI WORLD UNION שם: מכבי תנועה עולמית

Address: Kfar Maccabiah, Ramat Gan, Israel כתובת : כפר המכביה, רמת גן, ישראל

Identification No.: 580037158מספר זיהוי: 580037158

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Mainmon, Advs.

Address: 19 Matzada Street, Tel Aviv, 64582, Israel

שם: מ. מימון, משרד עורכי דין

כתובת : רחוב מצדה 19, תל אביב, 64582, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

דברי הלבשה; הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

י"ח אדר תשע"ג - 22928/02/2013



SURGEONS SPEAK WE DELIVER

Trade Mark No. 241904 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 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, דהיינו, פלטות, 
ברגים, חוטים, מהדקים, מחזיקי פלטות; מכופפים, מחתכים, 
מברגים, מנחי מקדח, סיכות מנחה, מלחציים, מחזיקים, מדי 
עומק וכלי הצלה; הכל כלול בסוג 10.                                   
                                                                                    

                              

י"ח אדר תשע"ג - 23028/02/2013



Trade Mark No. 241905 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Vaco Pak Industries Ltd שם: ואקו פק תעשיות בע"מ

Address: Hataasia 34 St, P.O.B. 78, Yahud, 56100, Israel כתובת : התעשייה 34, ת.ד. 78, יהוד, 56100, ישראל

Identification No.: 510628589מספר זיהוי: 510628589

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Plastic materials for packaging not included in other 
classes; all included in class 16

חומרים פלסטיים לאריזה שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                   

י"ח אדר תשע"ג - 23128/02/2013



FIGO

Trade Mark No. 241906 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: FORD MOTOR COMPANY

Address: One American Road, Dearborn, Michigan, 
48126, U.S.A.

Identification No.: 801203

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in Class 12.

כלי רכב וחלקיהם ןאביזריהם; הכל כלול בסוג 12.                   
                                            

י"ח אדר תשע"ג - 23228/02/2013



IMRESTOR

Trade Mark No. 241908 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; all included in class 5 תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5                     

י"ח אדר תשע"ג - 23328/02/2013



VALSTORA

Trade Mark No. 241909 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

Identification No.: 1481

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; all included in class 5 תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5                     

י"ח אדר תשע"ג - 23428/02/2013



Trade Mark No. 241945 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.                     

י"ח אדר תשע"ג - 23528/02/2013



Trade Mark No. 241946 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.                     

י"ח אדר תשע"ג - 23628/02/2013



Trade Mark No. 241986 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73929

(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 025 150.9/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 150.9/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 23728/02/2013



Trade Mark No. 241987 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1094877 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73929

(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 025 151.7/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 151.7/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 23828/02/2013



Trade Mark No. 242032 מספר סימן

Application Date 29/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062552 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71436

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, diabetes and 
metabolic disorders. 

י"ח אדר תשע"ג - 23928/02/2013



IWPA

Trade Mark No. 242094 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

promotion, sale and advertising of wine; in class 35 קידום, מכירה ופרסום של יין; בסוג 35                                 
  

Class: 43 סוג: 43

supply of wine; in class 43 הספקת יין; בסוג 43                   

י"ח אדר תשע"ג - 24028/02/2013



Trade Mark No. 242095 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Royal Wine Corporation

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

Identification No.: 10981

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

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

שם: רייף את רייף, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

promotion, sale and advertising of wine; in class 35 קידום, מכירה ופרסום של יין; בסוג 35                                 
  

Class: 43 סוג: 43

supply of wine; in class 43 הספקת יין; בסוג 43                   

י"ח אדר תשע"ג - 24128/02/2013



Trade Mark No. 242102 מספר סימן

Application Date 03/02/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095391 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Aftershave; face creams; skin toners; face and body 
masks; anti-perspirants (toiletries); anti-perspirant 
soap; aromatics (essential oils); make-up removing 
preparations; bath gel; bath oils; bath preparations; 
bath salts, not for medical purposes; bath foam; 
bases for flower perfumes; bergamot oil; bleaching 
agents (decolorants) for cosmetic purposes; flowers 
(extracts of -) [perfumes]; deodorants for personal 
use; deodorant soap; disinfectant soaps; shower 
soap; eau de Cologne; eau de toilet; ethereal 
essences; essential oils; greases for cosmetic 
purposes; essential oils; colouring substances for 
cosmetic purposes; skin whitening creams; skin 
creams; hair conditioners; hair care gels; hair care 
creams; hair-protecting lotions; hair-protecting 
mousses; hair lacquers; hair lotions; hair wax; hair-
care preparations; toiletries; cosmetics; eyebrow 
cosmetics; cosmetic dyes; cosmetic creams; lotions 
for cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetics, hair 
care preparations; cosmetic preparations for 
eyelashes; make-up powder; cleansing preparations; 
sun-tanning preparations (cosmetics); whitening the 
skin (cream for -); lacquer removing preparations; 
lavender oil; lavender water; lotions for cosmetic 
purposes; scented water; lipsticks; false nails; false 
eyelashes; makeup preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond oil; almond soap; 
mascara; musk (perfumery); nail polish; nail care 
preparations; oils for cosmetic purposes; oils for 
perfumes; oils for cleaning purposes; oils for toilet 
purposes; perfumes; perfumery; perfume essence; 
oils for perfumes and scents; pomades for cosmetic 
purposes; potpourris (fragrances); make-up powder; 
preparations for shaving; shaving preparations; 
shaving soaps; aftershave; cleansing milk for toilet 
purposes; cleaning preparations; rose oil; blush; 
incense; incense sticks; fumigating preparations 
(perfumes); astringents for cosmetic purposes; 
shampoos; shampoos; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; beauty masks; beauty products; 
make up; sun-tanning preparations (cosmetics); 
suntan lotions; suntanning oils; sun care oils 
(cosmetics); sunscreen preparations; talcum powder 
for toilet use; tooth care preparations; toilet soaps; 
soaps; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils.

י"ח אדר תשע"ג - 24228/02/2013



Class: 9 סוג: 9

Anti-glare glasses; pince-nez frames; DVD disks; 
spectacle cases; spectacles; spectacle frames; 
spectacle cases; spectacle frames; ophthalmic 
lenses for eyeglasses; eye-glass chains; eye glass 
cords; spectacles for sports; binoculars; pince-nez 
mountings; pince-nez cases; swimming goggles; ski 
goggles; pince-nez cords; sunglasses; frames for 
sunglasses; sunglass cases; videos.

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, including but not 
limited to; amulets (jewellery); bracelets (jewellery); 
wrist watch bands; watches; boxes of precious metal; 
charms [jewellery, jewelry (am)]; costume jewellery; 
brooches (jewellery); clocks and watches, electric; 
cases for clock and watch making; necklaces 
(jewellery); semi-precious stones; hat ornaments [of 
precious metal]; chains (jewellery); watch straps; 
cases for clocks; watch chains; clocks and watches; 
control clocks, cufflinks; medallions (jewellery); 
badges of precious metal; trinkets (jewellery); key 
rings (trinkets or fobs); key cords (key straps) of 
metal; pins (jewellery); paste jewelry [costume 
jewelry]; ornaments (jewellery); ornamental pins; 
pearls (jewellery); rings (jewellery); silver ornaments; 
ornaments (shoe -) of precious metal; tie slides; tie 
pins; jewellery boxes; horological instruments; alarm 
clocks ; earrings.

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; boxes of 
leather or leatherboard; attaché cases; shoulder belts 
of leather; Leather shoulder straps; satchels; bags 
(envelopes, pouches), of leather, for packaging; bags 
for climbers; leather straps; backpacks; vanity cases 
(not fitted);  toilet bags; wallets; plaited leather 
thongs; animal skins for use in the manufacture of 
footwear; suitcase handles; handbags; hat boxes of 
leather; wheeled shopping bags; envelopes, of 
leather, for packaging; game bags; valises; bags, 
string bags and shopping bags; credit card holders; 
leather, unworked or semi-worked; bands of leather; 
leatherboard; pouches, of leather, for packaging; 
thongs; leather cords; leather thread; leather braids; 
music cases; key cases; net bags for shopping; chain 
mesh purses, not of precious metal; umbrella covers; 
umbrella or parasol ribs;whips, harness and saddlery; 
notecases; briefcases; change purses; purses, not of 
precious metal;  travelling sets (leatherware); 
garment bags for travel; travelling trunks; suitcases;  
rucksacks; haversacks; shopping bags; wheeled 
shopping bags; bags for school; school bags and 
satchels; sports bags;  sport bags for sports clothing; 
beach bags; leather pouches for boots; butts (parts of 
hides); tennis bags; fabric bags; tool bags of leather, 
empty; business-card cases; bags;  bags for 
campers; sponge bags.

י"ח אדר תשע"ג - 24328/02/2013



 Owners

Name: Björn Borg Brands AB

Address: Tulegatan 11, SE-113 53 Stockholm, Sweden

Identification No.: 74024

(Sverige Aktiebolag)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, including but not 
limited to; articles of work clothing; shoulder wraps; 
babies' pants; clothing for new born babies; layettes 
(clothing); bathing trunks; swimming costumes; 
swimwear; bathing caps; bathrobes; bath sandals; 
thongs; basques; brassieres; leg clothing; leggings; 
fittings of metal for boots and shoes; bikinis; blouses; 
short-sleeved vests; trousers; trouser straps; belts; 
belts (clothing); cyclists' clothing; lingerie; suits; 
esparto shoes or sandals; leisurewear; aprons for 
wear; gymnastic shoes; scarves; gloves (clothing); 
gloves and mittens; hats; men's underwear; hoods 
(clothing); headgear; braces; jackets; jeans; jerseys; 
jumpers; skull caps; underpants; coats; jackets; caps; 
skirts; clothing; articles of leather clothing; leather 
(clothing of imitations of-); gymnastic clothing; 
knitwear (clothing); dresses; cardigans; slips 
(undergarments); ready-made clothing; corsets 
(underclothing); suits; collars (clothing); ankle boots; 
drawers (clothing); belts of leather; leather belts; 
detachable collars; wristbands (clothing); cuffs; 
dressing gowns; muffs (clothing); caps; visors 
(hatmaking); overalls; headbands (clothing); 
headbands (clothing); paper clothing; parkas; 
pullovers; pyjamas; pyjamas and nightclothes; fur 
coats; furs (clothing); rainwear; gabardines (clothing); 
coats; sandals; neckerchiefs; shawls; shorts; bathing 
trunks; swimsuit; articles of clothing for swimwear; 
shawls; ski boots; shirts; shoes; soles for footwear, 
and parts therefor, not included in other classes; 
visors (hatmaking); visor caps; waistbands; ties; 
bandanas (neckerchiefs); lace boots; socks; sunhats; 
sun visors; sports shoes; sports jerseys; camisoles; 
beachwear; beach shoes; knitwear [clothing]; tights; 
garters; stockings; hosiery; boots; sweaters; ready-
made linings (parts of clothing); slippers; leotards; 
knitted goods (clothing); knickers; t-shirts; sweaters; 
mittens; underpants; petticoats; underwear; slips; 
under shirts; outdoor clothing; waterproof clothing; 
wet suits; waistcoats; stuff jackets [clothing]; outer 
clothing; top coats; ear muffs (clothing); overcoats; 
ready made clothing linings, leather belts; sports 
shoes; boots.

י"ח אדר תשע"ג - 24428/02/2013



Trade Mark No. 242120 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095605 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Guess? , Inc.

Address: 1444 South Alameda Street, Los Angeles CA 
90021, U.S.A.

Identification No.: 73950

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Men's, women's, boys', girls', and infants' apparel, 
namely, underwear, footwear, swimwear, caps, 
headwear, robes, sleep wear, pajamas, hosiery, 
gloves, suspenders, belts, neckties, undershirts, 
socks, shorts, t-shirts, sweatpants, sweatshirts, knit 
tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, 
dungarees, vests, coats, jackets, overalls, blazers, 
dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf 
shirts, jogging suits, turtlenecks, suits and polo shirts; 
women's panties, bras, lingerie, tank tops, crop tops, 
bustiers, camisoles, tap pants, rompers and teddies; 
men's briefs and boxer shorts; infants' coveralls and 
diaper covers.

י"ח אדר תשע"ג - 24528/02/2013



Trade Mark No. 242121 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095623 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 025 153.3/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 153.3/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 24628/02/2013



Trade Mark No. 242122 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095624 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, 04/04/2011, No. 30 2011 020 518.3/12 גרמניה, 04/04/2011, מספר 518.3/12 020 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 24728/02/2013



Trade Mark No. 242123 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095625 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, 04/04/2011, No. 30 2011 020 519.1/12 גרמניה, 04/04/2011, מספר 519.1/12 020 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 24828/02/2013



Trade Mark No. 242124 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095626 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, 04/04/2011, No. 30 2011 020 520.5/12 גרמניה, 04/04/2011, מספר 520.5/12 020 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 24928/02/2013



Trade Mark No. 242125 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095627 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 025 139.8/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 139.8/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 25028/02/2013



NET-A-PORTER

Trade Mark No. 242210 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Information in electronic form; electronic 
downloadable publications in the fields of fashion, 
news, lifestyle, culture, entertainment, travel, social 
networking; electronic applications for electronic 
telecommunications equipment.

מידע בצורה אלקטרוני; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה 
בתחומי האופנה, חדשות, סגנון חיים, תרבות, בידור, תיירות, 
רישות חברתית; אפליקציות אלקטרוניות לציוד טלקומוניקציה 
אלקטרוני.                                                                      

                                              

Class: 16 סוג: 16

Printed publications; printed matter, namely 
magazines and publications in relation to fashion and 
lifestyle; books; address books; pamphlets; manuals; 
magazines; periodical publications; newspapers; 
newsletters; decalcomanias; pressure sensitive 
stickers; photographs; cards; greeting cards; gift 
tags; calendars; diaries, postcards, posters, 
stationery; writing or drawing implements; tissues; 
office requisites

פרסומים מודפסים; דברי דפוס, קרי מגזינים ופרסומים 
העוסקים באופנה וסגנון חיים; ספרים; ספרי כתובות; חוברות; 
ספרי הדרכה; מגזינים; כתבי עת; עיתונים; עלוני חדשות; 

דקלקומניה; מדבקות רגישות ללחץ; צילומים; כרטיסים; כרטיסי 
ברכה; תגיות מתנה; לוחות שנה; יומנים, גלויות, פוסטרים, נייר 
מכתבים; מכשירי כתיבה או ציור; טישו; צרכי משרד                 
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 35 סוג: 35

Retail services relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags, the 
bringing together for the benefit of others of a variety 
of goods enabling customers to conveniently view 
and purchase the aforesaid goods; the provision of 
retail services via a mail order catalogue for the 
aforesaid goods; the provision of on-line retail 
services from an internet website for the aforesaid 
goods; the provision of retail services via a television 
channel for all the aforesaid goods; the provision of 
retail services via a telephone or mobile phone or 
mobile device for all the aforesaid goods; the 
provision of retail services by way of direct marketing; 
the provision of information and advice in relation to 
retail services; business management consultancy; 
on-line trading services; provision of advice and 
assistance in the selection of goods; advertising for 
others

שירותי קמעונאות הקשורים לביגוד, כיסויי ראש והנעלה, 
תכשיטים, שעונים, אביזרי אופנה, טקסטילים, קוסמטיקה, 

תכשירי טואלטיקה לא רפואיים, משקפיים, תיקי נשיאה, טובין 
עשויים מעור, תיקי יד וכל סוגי התיקים, הבאה יחד לתועלת 

אחרים של מגוון טובין המאפשרים ללקוחות לצפות ולרכוש את 
המוצרים האמורים לעיל בנוחות; אספקה של שירותי קמעונאות 
דרך קטלוגים להזמנה בדואר עבור הטובין האמורים לעיל; 

אספקה של שירותי קמעונאות מקוונים דרך אתר אינטרנט עבור 
הטובין האמורים לעיל; אספקה של שירותי קמעונאות דרך ערוץ 
טלוויזיה עבור כל הטובין האמורים לעיל; אספקה של שירותי 
קמעונאות דרך טלפון או טלפון נייד או מכשיר נייד עבור כל 
הטובין האמורים לעיל; אספקה של שירותי קמעונאות דרך 
אמצעי שיווק ישיר; אספקה של מידע וייעוץ בהקשר לשירותי 
קמעונאות; ייעוץ ניהול עסקי; שירותי מסחר מקוונים; אספקה 

של ייעוץ ועזרה בבחירת טובין; פרסום עבור אחרים                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

י"ח אדר תשע"ג - 25128/02/2013



 Owners

Name: The Net-a-Porter Group Limited

Address: 1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, 
London W12 7GF, United Kingdom

Identification No.: 802306

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services featuring 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, user-generated 
content, audio content, and related information via 
the internet and other communications networks in 
the field of fashion, general interest, cultural events 
and entertainment related topics; production of films 
on videotapes or on all types of audiovisual or sound 
media in the field of fashion, general interest, cultural 
events and entertainment related topics; electronic 
publishing of on-line books, magazines and 
periodicals in the field of fashion, general interest, 
cultural events and entertainment related topics; 
providing on-line electronic publications (not 
downloadable) in the field of fashion, general interest, 
cultural events and entertainment related topics; 
digital video, audio and multimedia entertainment 
publishing services in the field of fashion, general 
interest, cultural events and entertainment related 
topics; online digital publishing services in the field of 
fashion, general interest, cultural events and 
entertainment related topics; fashion show services, 
production of fashion shows provided online from a 
computer database or the internet or transmitted via 
wireless communication device; news reporting; 
providing information about entertainment and 
fashion, general interest, cultural events; publication 
of electronic applications for fashion, entertainment;  
consultancy, information and advisory services 
relating t  the aforesaid;  providing electronic library 
services containing images, pictures, photographs, 
text and other multimedia content via a  online 
computer network and other electronic 
communication networks; publishing online journals, 
namely blogs featuring personal information and 
opinions; publishing services, namely photo sharing 
and transmission o  photographic images via the 
internet and wireless communication devices; 
organising entertainment and cultural events; 
entertainment i  the nature o  contests, competitions 
and games. 

שירותי בידור וחינוך הכוללים מדיה אלקטרונית, תוכן 
מולטימדיה, סרטי וידאו, סרטים, תמונות, דמויות, טקסט, 

צילומים, תוכן המופק על ידי המשתמש, תוכן של שמע, ומידע 
קשור לאמור לעיל הניתן דרך האינטרנט ורשתות תקשורת 
אחרות בתחום של אופנה, אינטרס כללי, אירועים תרבותיים 
ונושאים הקשורים לבידור; הפקה של סרטים על קלטות וידאו 
או על כל סוגי מדיה אור-קוליים או שמעיים בתחום האופנה, 
אינטרס כללי, אירועים תרבותיים ונושאים הקשורים לבידור; 
פרסום אלקטרוני של ספרים מקוונים, מגזינים וכתבי עת 
בתחום האופנה, אינטרס כללי, אירועים תרבותיים ונושאים 
הקשורים לבידור; הספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים (לא 
ניתנים להורדה) בתחום האופנה, אינטרס כללי, אירועים 

תרבותיים ונושאים הקשורים לבידור; שירותי פרסום בתחום 
הבידור בוידאו דיגיטלי, אודיו ומולטימדיה בתחום האופנה, 
אינטרס כללי, אירועים תרבותיים ונושאים הקשורים לבידור; 
שירותי פרסום דיגיטליים מקוונים בתחום האופנה, אינטרס 
כללי, אירועים תרבותיים ונושאים הקשורים לבידור; שירותי 
תצוגות אופנה, הפקה של תצוגות אופנה המסופקות בצורה 
מקוונת דרך מאגר נתוני מחשב או דרך האינטרנט או משודר 
דרך מכשיר תקשורת אלחוטי; דיווח חדשות; הספקת מידע על 
בידור ואופנה, אינטרס כללי, אירועים תרבותיים; פרסום של 

אפליקציות אלקטרוניות עבור אופנה, בידור; שירותי ייעוץ, מידע 
והכוונה הקשורים לאמור לעיל; הספקת שירותי ספריות 

אלקטרוניות המכילות דמויות, תמונות, צילומים, טקסט ותוכן 
מולטימדיה אחר דרך רשת מחשב מקוונת ורשתות תקשורת 
אלקטרוניות אחרות; פרסום יומנים מקוונים, קרי בלוגים 

הכוללים מידע אישי ודעות אישיות; שירותי פרסום, קרי שיתוף 
תמונות ושידור של דמויות מצולמות דרך האינטרנט ומכשירי 
תקשורת אלחוטיים; ארגון אירועים בידוריים ותרבותיים; בידור 
בטיב של התמודדויות, תחרויות ומשחקים.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

י"ח אדר תשע"ג - 25228/02/2013



Trade Mark No. 242219 מספר סימן

Application Date 20/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: TA Associates Management L.P

Address: 200 Clarendon Street,, Boston, 02116, MA, 
U.S.A.

Identification No.: 802307

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investment Management and Private Equity 
Investment Services; all included in class 36.

שירותי ניהול השקעות והשקעות הון עצמיות; 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., 29/06/2011, No. 85359048 ארה"ב, 29/06/2011, מספר 85359048

Class: 36 סוג: 36

י"ח אדר תשע"ג - 25328/02/2013



MANAM TOM

Trade Mark No. 242220 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.N.M. Engineering Ltd. שם: מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ

Address: 15 Hatarshish, P.O.B. 3544, Caesaria, 38900, 
Industrial Park, Israel

כתובת : תרשיש 15, ת.ד. 3544, קיסריה, 38900, פארק עסקים, 
ישראל

Identification No.: 513338178מספר זיהוי: 513338178

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

GIS- based management system for use in 
infrastructure and civil engineering projects; used for 
documentation and monitoring progress of 
infrastructure civil engineering projects; all included in 
class 9.

מערכת ניהול מבוססת GIS לשימוש בתחומי התשתיות 
וההנדסה אזרחית: משמשת לתיעוד ומעקב אחר התקדמות של 
פרויקטי תשתיות בתחום ההנדסה האזרחית; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                              

י"ח אדר תשע"ג - 25428/02/2013



MANAM PMS

Trade Mark No. 242221 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.N.M. Engineering Ltd. שם: מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ

Address: 15 Hatarshish, P.O.B. 3544, Caesaria, 38900, 
Industrial Park, Israel

כתובת : תרשיש 15, ת.ד. 3544, קיסריה, 38900, פארק עסקים, 
ישראל

Identification No.: 513338178מספר זיהוי: 513338178

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

GIS- based pavement management system for use in 
infrastructure and civil engineering projects: used for 
project monitoring and documentation, surveys and 
inspections management, and planning maintenance 
& repair of road networks; all included in class 9.

מערכת ניהול מיסעות מבוססת GIS לשימוש בתחומי 
התשתיות וההנדסה האזרחית: משמשת לתיעוד ומעקב 

פרויקטים, ניהול סקרים ובדיקות, ותכנון אחזקה ושיקום של 
רשתות כבישים; הנכללים כולם בסוג 9.                               
                                                                                    

                                            

י"ח אדר תשע"ג - 25528/02/2013



MANAM APPLICATIONS

Trade Mark No. 242222 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.N.M. Engineering Ltd. שם: מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ

Address: 15 Hatarshish, P.O.B. 3544, Caesaria, 38900, 
Industrial Park, Israel

כתובת : תרשיש 15, ת.ד. 3544, קיסריה, 38900, פארק עסקים, 
ישראל

Identification No.: 513338178מספר זיהוי: 513338178

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

GIS- based computerized management and 
development platform for use in infrastructure, 
industrial and civil engineering projects: used for 
project monitoring and documentation, surveys and 
inspections management, planning maintenance and 
repair of infrastructures such as roads, bridges, 
railways, safety structures, road lighting, road 
furniture and other road structures; all included in 
class 9. 

פלטפורמת פיתוח וניהול ממוחשבת מבוססת GIS לשימוש 
בתחומי התשתיות, התעשייה וההנדסה אזרחית: משמשת 

למעקב ותיעוד פרויקטים, ניהול סקרים ובדיקות, תכנון אחזקה 
ושיקום של כבישים, גשרים, מסילות רכבת, מבני בטיחות, 

תאורה, ריהוט דרך ומבני דרך אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"ח אדר תשע"ג - 25628/02/2013



Trade Mark No. 242243 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: HEM CORPORATION PRIVATE LIMITED

Address: G-5, Riddhi-Siddhi Apartments, Mithagar 'X' 
Road,, Mulund (East), Mumbai, 400081, India

Identification No.: 802311

an Indian 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: 3 סוג: 3

Incense and incense sticks; incense cones; incense 
oils; perfumes; essential oils; scented oils; aroma 
therapy bath oils; cosmetics; hair lotions; hair oils; 
shampoos; soaps; eau de colognes; deodorants for 
personal use; detergents; talcum powder; tooth 
powder; toothpaste; dentifrices; shaving creams; all 
included in class 3.

קטורת ומקלות קטורת; חרוטי קטורת, שמני קטורת, בשמים, 
שמנים אתריים, שמני ריח; שמני אמבט ריפוי ארומתיים; 

תכשירי קוסמטיקה, תרחיצי שיער; שמני שיער; תכשירי שמפו; 
סבונים; תכשירי מי קולון; דאודורנטים לשימוש אישי; 

דטרגנטים; אבקת טלק; אבקת שיניים; משחת שיניים; חומרי 
ניקוי שיניים; קרמים לגילוח; הנכללים כולם בסוג 3.                 

                            

י"ח אדר תשע"ג - 25728/02/2013



OBAGI HEALTHY SKIN REWARDS

Trade Mark No. 242245 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMP, Inc.

Address: 3760 Kilroy Airport Way, Suite 500, Long Beach 
CA 90806, U.S.A.

Identification No.: 72050

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of skin care products; customer 
loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising 
purposes; consumer loyalty services for commercial, 
promotional and advertising purposes, namely, 
administration of rewards program that allows 
members to redeem points for skin care products; all 
included in class 35.

ארגון וניהול תוכניות תגמולי תמריץ לקידום המכירה של מוצרי 
טיפוח עור; שירותי נאמנות לקוחות ושירותי מועדון לקוחות, 
למטרות מסחריות, קידומיות ו/או פרסומיות; שירותי נאמנות 
לקוחות למטרות מסחריות, קידומיות ופרסומיות, דהיינו, 

הפעלת תוכנית תגמולים שמאפשרת לחברים לפדות נקודות 
עבור מוצרי טיפוח עור; 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., 09/06/2011, No. 85/341,955 ארה"ב, 09/06/2011, מספר 85/341,955

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 25828/02/2013



Trade Mark No. 242252 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bankynowledge S.A. 

Address: NO. 34 Hakishon St., Tel Aviv, Israel

Identification No.: 70865

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabi Michaeli & Co., Advs.

Address: 40 Enzo Sereni Street, Givatayim, 53241, Israel

שם: גבי מיכאלי ושות', עו"ד

כתובת : רח' אנצו סירני 40, גבעתים, 53241, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Book binding, photographs, writing materials, 
educational and pedagogy substances, plastic 
wrapping materials; all included in class 16.

כריכת ספרים, צילומים, צרכי כתיבה, חומרי לימוד והוראה, 
חומרים פלסטיים לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.                 

                                                            

י"ח אדר תשע"ג - 25928/02/2013



COSAMIN

Trade Mark No. 242253 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nutramax Laboratories, Inc 

Address: 2208 Lakeside Boulevard, Maryland, 21040, 
Edgewood, U.S.A.

Identification No.: 71009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

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

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements for humans; all 
included in class 5.

תוספי דיאטטי ותוספי תזונה לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.  
                               

י"ח אדר תשע"ג - 26028/02/2013



PediLady

Trade Mark No. 242254 מספר סימן

Application Date 13/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Soft Lines International Ltd.

Address: Room 2208, The Metropolis Tower,, 10 
Metropolis Drive, Hunghorn, Kowloon, Hong Kong

Identification No.: 801876

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: 8 סוג: 8

Electronic device used to exfoliate dead skin cells; all 
included in class 8.

מכשיר אלקטרוני המיועד להשלת תאי עור מתים; הנכללים 
כולם בסוג 8.                               

י"ח אדר תשע"ג - 26128/02/2013



MATRIX

Trade Mark No. 242257 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Whitmore Manufacturing Company

Address: 930 Whitmore Drive, Rockwall, Texas, 75087, 
U.S.A.

Identification No.: 802314

A corporation of the State of Delaware

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: 4 סוג: 4

Industrial grease not for retail sale for use as a 
lubricant for friction surfaces of industrial machinery; 
all included in class 4.

שמן תעשייתי שאינו למכירה קמעונאית לשימוש כשמן סיכה 
עבור משטחי חיכוך של מכונות תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 

                                                       .4

י"ח אדר תשע"ג - 26228/02/2013



אג
Trade Mark No. 242258 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Deckers Outdoor Corporation

Address: 495-A South Fairview Avenue, Goleta, 
California, U.S.A.

Identification No.: 54055

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

All goods included in class 25 כל הסחורות הנכללות בסוג 25.       

י"ח אדר תשע"ג - 26328/02/2013



Trade Mark No. 242260 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hangzhou YinDu Kitchen Equipment Company 
Limited

Address: No.1 Xingxing Road, Xingqiao Area, Yuhang 
Economic, Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, 
People's Republic of China

Identification No.: 802315

Hangzhou YinDu Kitchen Equipment Company Limited

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Stoves; Ice machines and apparatus; Refrigerating 
apparatus and machines; Beverages cooling 
apparatus; Ice chests; Refrigerators; manufacturing 
ice cream machine; Lamps; Disinfectant apparatus; 
Heating apparatus, electric; all included in class 11.

תנורים; מכונות ומכשירים לייצור קרח; מכונות ומכשירי קירור; 
מכשירים ומכונות לקירור משקאות; אריזות קרח; מקררים; 
מכונות לייצור גלידה; מנורות; מכשירי חיטוי; מכשירי חימום; 
מכשירים אלקטרוניים;  הנכללים כולם בסוג 11.                     

                                                            

י"ח אדר תשע"ג - 26428/02/2013



Trade Mark No. 242261 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Adhesive tape dispensers, Aerated beverages 
making machines, Air brushes and spray guns for 
applying color, Air condensers, Air pumps, 
Alternators, Atomizers, Bearings, Electric beaters, 
Beer pumps, Bellows, Bending machines, Blenders, 
Brewing machines, Electric can openers, carburetors, 
Electric carpet shampooing Machines, Catalytic 
converters, Central vacuum cleaning installations, 
Centrifuges, Machine parts, Cleaning appliances 
utilizing steam, Electric Coffee grinders, 
Dishwashers, Drying machines, Dynamos, 
Embossing machines, Engines and motors (other 
than for land vehicles), Parts for engines and motors, 
Engraving machines, Escalators, Electric food 
processors, Electric fruit presses, Garbage disposals, 
Ironing machines, Knitting machines, Electric knives, 
Kneading machines, Machines for the textile industry, 
Meat choppers, Metalworking machines, Mixers, Oil 
refining machines, Packaging machines, Painting 
machines, Presses, Printing machines, Punching 
machines, Sewing machines, Sharpening machines, 
Electric shears, Sifting machines, Industrial sorting 
machines, Vehicle washing installations, Washing 
machines, Welding machines, Woodworking 
machines; all included in class 7

מנפקי סרט מדבק, מכשירים להכנת משקאות מוגזים, מרססי 
צבע ואקדחי צבע, מדחסי אוויר, משאבות אוויר, מחוללי זרם 
חילופין, מרססים, מיסבים, מקצפות חשמליות, משאבות בירה, 

מפוחים, מכונות כיפוף, בלנדרים, מכונות חליטה, פותחני 
קופסאות חשמליים, מאיידים, מכונות חשמליות לחפיפת 
שטיחים, ממירים קטליטיים, התקני שאיבה וניקוי מרכזיים, 
צנטריפוגות, חלקי מכונות, מכשירי ניקוי המשתמשים באדים, 
מטחנות קפה חשמליות, מדיחי כלים, מכונות ייבוש, דינמו(ים), 
מכונות תבליטים, מנועים (שלא לשימוש בכלי-רכב יבשתיים), 
חלקי מנועים, מכונות חריטה, מדרגות נעות, מעבדי מזון 
חשמליים, מסחטות פירות חשמליות, טוחני אשפה, מכונות 

גיהוץ, מכונות סריגה, סכינים חשמליים, מכונות לישה, מכונות 
לתעשיית הטקסטיל, קוצצי בשר, מכונות עיבוד-מתכת, 

מיקסרים, מכונות לזיקוק נפט, מכונות אריזה, מכונות צביעה, 
מכבשים, מכונות הדפסה (דפוס), מכונות ניקוב/חירור, מכונות 
תפירה, מכונות השחזה, מספריים/מזמרות חשמליות, מכונות 
ניפוי, מכונות מיון תעשייתיות, מתקני שטיפת רכבים, מכונות 

כביסה, מכונות ריתוך, מכונות עיבוד-עץ ; הנכללים כולם בסוג 7
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated tools, Parts for hand-operated tools, 
Cutlery, Razors, Awls, Axes, Beard clippers, 
Sharpening instruments, Non-electric can openers, 
Non-electric cheese slicers, Chisels, Clamps, 
Cleavers, Crowbars, Ear-piercing apparatus, Non-
electric egg slicers, Files, Fingernail polishers, Hand-
operated garden tools, Ice picks, Knives, Ladles, 
Machetes, Nail clippers, Nail files, Nutcrackers, 
Oyster openers, Pedicure sets, Hammers, Pincers, 
Screwdrivers, Saws, Pliers, Police batons, Punches, 
Rakes, Ratchets, Scissors, Scrapers, Scythes, 
Shears, Shovels, Sickles, Spanners, Spatulas, 
Stamps, Threaders, Tongs, Wrenches; all included in 
class 8

כלי-עבודה לא-חשמליים, חלקים עבור כלי-עבודה לא-חשמליים, 
סכו"ם, תערים, מרצע(ים), גרזנים, קוצצי-זקנים, כלי-השחזה, 
פותחני-קופסאות לא-חשמליים, חותכי-גבינות לא-חשמליים, 
 ,(crowbars) אזמלים, מלחציים, קופיצים, מוטות ברזל

מכשירים לניקוב אוזניים, פורסי-ביצים לא-חשמליים, שופינים, 
מבריקי-ציפורניים, כלי-גינון לא-חשמליים, דוקרנים, סכינים, 
מצקות, מצ'יטות, קוצצי-ציפורניים, פצירות, מפצחי-אגוזים, 
פותחי-צדפות, סטים לפדיקור, פטישים, צבתות, מברגים, 

מסורים, פליירים, אלות-משטרה, מנקבים/מחוררים, מגרפות, 
מחגרים, מספריים, מגרדים, חרמשים, מזמרות, אתי-חפירה, 
מגלים, מפתחות-ברגים, מריות, חותמות, משחילים, מלקחיים, 
מפתחות "שבדיים"; הנכללים כולם בסוג 8                             

                  

י"ח אדר תשע"ג - 26528/02/2013



Class: 11 סוג: 11

Burners, Air conditioning apparatuses, Air 
deodorizing apparatus, Air driers, Air filtering 
installations, Air purifying apparatus and machines, 
Air sterilizers, Aquarium filtration apparatuses, 
Automobile lights, Bakers' ovens, Barbecues, Bath 
fittings, Bath tubs, Bed-warmers, Bicycle lights, 
Bidets, Electric blankets (not for medical purposes), 
Boilers, Ceiling lights, Chandeliers, Electric coffee 
filters, Electric coffee machines, Electric coffee 
percolators, Electric coffee roasters, Cookers, 
Cooling installations and machines, Electric deep 
fryers, Defrosters for vehicles, Dental ovens, 
Disinfectant distributors for toilets, Diving lights, 
Evaporators, Fans, Filters, Flares, Flashlights, 
Fountains, Freezers, Furnaces, Griddles, Grills, Hair 
driers, Heaters, Hot plates, Hot water bottles, 
Humidifiers, Ice boxes, Incinerators, Ionization 
apparatus for the treatment of air, Electric kettles, 
Lamp casings, Lamp shades, Lamps, Lanterns, 
Electric laundry dryers, Light bulbs, Light diffusers, 
Lighters, Lighting apparatuses and installations, 
Microwave ovens, Mixer taps for water pipes, 
Nuclear reactors, Ovens, Pasteurizers, Electric 
pressure cookers (autoclaves), Radiators, 
Refrigerators, Roasters, Rotisseries, Searchlights, 
Shower cubicles, Showers, Sinks, Sockets for 
electric lights, Solar collectors, Steam generating 
installations, Sterilizers, Stills, Street lamps, 
Swimming pools chlorinating units, Tanning 
apparatus (sun beds), Taps (faucets), Toasters, 
Toilet bowls, Toilet seats, Portable Toilets, Ultraviolet 
ray lamps (not for medical purposes), Urinals, 
Ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus, Waffle irons, Washers for water taps, 
Water conduits installations, Water distribution 
installations, Water filtering apparatus, Water flushing 
installations, Water heaters, Water intake apparatus, 
Water purification installations, Water softening 
apparatus and installations, Water sterilizers, 
Watering machines for agricultural purposes, Water-
pipes for sanitary installations, Whirlpool-jet 
apparatus; all included in class 11

מבערים, מכשירי מיזוג אוויר, מכשירי בישום אוויר, 
מייבשי-אוויר, מתקני סינון אוויר, מכונות ומתקנים לטיהור אוויר, 
מעקרי אוויר, מתקני סינון לאקווריומים, אורות לרכבים, תנורי 
מאפיות, מצלים, אביזרי-אמבטיה, אמבטיות, מחממי-מיטות, 
אורות לאופניים, בידה(ים), שמיכות חשמליות (לא לשימוש 
רפואי), דודי-חימום, אורות תקרה, נברשות, מסנני קפה 

חשמליים, מכונות קפה חשמליות, חלחולי קפה חשמליים, קולי 
קפה חשמליים, כיריים, מכונות ומתקני קירור, מחבתות 

חשמליות לטיגון עמוק, מפשירי אדים לרכבים, תנורים דנטליים, 
מפזרי חומרי חיטוי לאסלות, אורות צלילה, מאיידים, מאווררים, 
מסננים, נורים, פנסים, מזרקות, מקפיאים, כבשנים, מחתות, 
אסכלות, מייבשי שיער, מחממים, פלטות חשמליות, בקבוקי 
מים חמים, מכשירי אדים, תאי הקפאה, משרפות, מכשירי יינון 
אוויר, קומקומים חשמליים, מעטפות מנורות, אהילים, מנורות, 
עששיות, מייבשי כביסה חשמליים, נורות, מפזרי-אור, מצתים, 
מכשירי ומתקני תאורה, מכשירי מיקרוגל, ברזי מיקסר לצינורות 

מים, כורים גרעיניים, תנורים, מפסטרים, דודי-עיקור (סירי 
לחץ), רדיאטורים, מקררים, תנורי-צליה, מתקנים לצליית-בשר, 
זרקורים, מקלחונים, מקלחות, כיורים, שקעים עבור אורות 
חשמליים, קולטי-שמש, מתקנים מייצרי אדים, מעקרים, 

מזקקות, פנסי רחוב, יחידות כלורינציה לבריכות שחיה, מיטות 
שיזוף, ברזים, טוסטרים, אסלות, מושבי אסלה, שירותים 
ניידים, מנורות אור אולטרא-סגול (לא לשימוש רפואי), 

משתנות, מתקני ומכשירי איוורור, דפוסי-אפיפיות, דסקיות 
לברזי-מים, מתקני-הולכת-מים, מתקני-חלוקת-מים, 
מתקני-סינון-מים, מתקני-הורדת-מים, מחממי-מים, 

מתקני-כניסת-מים, מתקני-טיהור-מים, מתקני ומכשירי 
ריכוך-מים, מעקרי-מים, מכונות השקיה למטרות חקלאיות, 

צינורות למתקנים סניטריים, ג'קוזי; הנכללים כולם בסוג 11       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 12 סוג: 12

Air bags, Anti-glare devices for vehicles, Anti-theft 
alarms for vehicles, Anti-theft devices for vehicles, 
Automobile bodies, Automobile chains, Automobile 
chassis, Automobile hoods, Automobile tires, Axles 
for vehicles, Baby carriages, Air balloons, Bicycles, 
Bicycles parts, Boats, Brakes, Parts for vehicles, 
Carts, Casters for trolleys, Covers for vehicle steering 
wheels, Electric vehicles, Engines and motors for 
land vehicles, Mopeds, Motorcycles, Oars, 
Parachutes, Pumps for bicycles, Remote control 
vehicles (other than toys), Reversing alarms for 
vehicles, Saddles for bicycles/motorcycles, Safety 
seats for children (for vehicles), Scooters, Shopping 
carts, Sun-blinds adapted for automobiles, Trailer 
hitches for vehicles, Trailers, Tricycles, 
Wheelbarrows, Wheelchairs; all included in class 12

כריות-אוויר, מתקני אנטי-סינוור לרכבים, אזעקות לרכב, מתקני 
אנטי-גניבה לרכבים, גופי-רכבים, שרשראות לרכבים, 

שלדות-רכבים, מכסי-מנועים לרכבים, צמיגים לרכב, צירים 
לרכבים, עגלות תינוקות, בלוני-אוויר, אופניים, חלקי-אופניים, 
סירות, בלמים, חלקי-חילוף לרכבים, עגלות, גלגלים לעגלות, 
כיסויי-הגה, רכבים חשמליים, מנועים לכלי-רכב יבשתיים, 
טוסטוסים, אופנועים, משוטים, מצנחים, משאבות לאופניים, 
רכבים בשלט רחוק (שאינם צעצועים), אזעקות נסיעה אחורה, 

אוכפים עבור אופניים/אופנועים, כסאות בטיחות לרכבים, 
קטנועים, עגלות קניות, צלונים לרכבים, ווי-גרירה לרכבים, 
טריילרים (קרוואנים), תלת-אופנים, מריצות, כסאות גלגלים; 
הנכללים כולם בסוג 12                                                     
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Ownersבעלים

Name: Pioneer Power Tools Mibet S. Cohen (2011) 
Ltd.

שם: פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ

Address: 8 Hata'assia St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' התעשיה 8, ירושלים, ישראל

Identification No.: 514635358מספר זיהוי: 514635358

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

י"ח אדר תשע"ג - 26728/02/2013



MÜLLER NATURAL

Trade Mark No. 242262 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG

Address: of Zollerstrasse 7, Aretsried, D-86850, Germany

Identification No.: 63329

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

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                         

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; all included in class 
30.

 קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.             
                                                                                    

                  

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other nonalcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

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

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.                                       
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STARBUZZ

Trade Mark No. 242269 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starbuzz Tobacco Inc.

Address: 2116 W. Lincoln Avenue, Anaheim, CA, 92801, 
U.S.A.

Identification No.: 74088

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Pipe tobacco; molasses tobacco; tobacco; smoking 
tobacco; flavored tobacco; tobacco subsitutes, 
namely, herbal molasses; all included in class 34.

מקטרת טבק; דבשה טבק; טבק; טבק לעישון; טבק מבושם; 
תחליף לטבק; דבשה מצמחים; הנכללים כולם בסוג 34.           
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Trade Mark No. 242272 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shai Regev שם: שי רגב

Address: 38 Givat Geula street, Ramat-Gan, 52215, 
Israel

כתובת : גבעת גאולה 38, רמת גן, 52215, ישראל

Identification No.: 025418237מספר זיהוי: 025418237

Name: David Brosh שם: דוד ברוש

Address: 41 Tel Hay street, Ashdod, 77510, Israel כתובת : רח' תל חי 41, אשדוד, 77510, ישראל

Identification No.: 069825420מספר זיהוי: 069825420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anat Geter, Adv.

Address: 10 Yitzhak Ben-Zvi street, Suit 47, Hod-
HaSharon, 45373, Israel

שם: ענת גתר, עו"ד

כתובת : יצחק בן-צבי 10/47, הוד השרון, 45373, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, bags, handbags, backpacks, briefcases, 
attach? cases, notecase, cases for laptop computers, 
cases for portable hand-held devices, trunks, 
suitcases, traveling bags, travel cases, wallets, 
purses, card cases, cheque book holders, bags for 
cosmetics and perfumes (not fitted); belts; umbrellas; 
all included in class 18.

טובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תיקי-יד, 
תיקי-גב, תיקי-מסמכים, תיקי-אוגדנים, תיקי-ניירות, תיקים 
עבור מחשבים ניידים, תיקים עבור מכשירי כף-יד ניידים, 
תיקי-מטען, מזוודות, תיקי נסיעה, תיבות נסיעה, ארנקים, 
ארנקי-נשים, מחזיקי כרטיסים, מחזיקי פנקסי צ'קים, תיקים 
עבור קוסמטיקה ובשמים (שאינם מצויידים); חגורות; מטריות; 
הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
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FIRE

Trade Mark No. 242275 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks; 
computers, tablet computers, electronic book 
readers, audio and video players, electronic personal 
organizers, personal digital assistants, and global 
positioning system devices. Computer hardware and 
software. Full line of electronic and mechanical parts 
and fittings for portable and handheld electronic 
devices and computers; computer peripheral devices; 
computer components and accessories. Monitors, 
displays, wires, cables, modems, printers, disk 
drives, adapters, adapter cards, cable connectors, 
plug-in connectors, electrical power connectors, 
docking stations, and drivers. Battery chargers; 
battery packs; memory cards and memory card 
readers; headphones and earphones; speakers, 
microphones, and headsets. Cases, covers, and 
stands for portable and handheld electronic devices 
and computers. Remote controls for portable and 
handheld electronic devices and computers; all 
included in Class 9.

התקנים אלקטרוניים ניידים ונישאים ביד לשידור, אחסון, עיבוד, 
הקלטה וסקירה של טקסט, תמונות, אודיו וידאו ונתונים, כולל 
דרך רשתות מחשבים גלובליות, רשתות אלחוטיות ורשתות 
תקשורת אלקטרוניות; מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים 
אלקטרוניים, נגני אודיו ווידאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, 
מחשבי כף, והתקני מערכת מיקום גלובלית; חמרת ותכנת 

מחשב; סדרה מלאה של חלקים ומתאמים אלקטרוניים ומכניים 
והתקנים אלקטרוניים ניידים ונישאים ביד ומחשבים; ציוד הקפי 
למחשב; רכיבים ואביזרים למחשב; מסכים, צגים, חוטים, 

כבלים, מודמים, מדפסות, כונני דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי כבלים, מחברי תקע, מחברי כח חשמלי, תחנות עיגון 
ומנהלי התקן; מטעני סוללות; חבילות סוללות; כרטיסי זיכרון 

וקוראי כרטיסי זיכרון; אפרכסות ואוזניות; רמקולים, מיקרופונים 
ואוזניות; מארזים, מכסים ועמדות להתקנים אלקטרוניים ניידים 
ונישאים ביד ומחשבים; שלטים להתקנים אלקטרוניים ניידים 
ונישאים ביד ומחשבים; הכל כלול בסוג 9.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, periodicals, books magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, catalogues, and stickers; all 
included in Class 16.

פרסומים מודפסים, כתבי עת, ספרים, מגזינים, עלוני חדשות, 
חוברות, ספרונים, פמפלטים, מדריכים, עיתונים, קטלוגים, 

ומדבקות; הכל כלול בסוג 16.                                             
                              

Class: 28 סוג: 28

Handheld unit for playing electronic games; hand-
held electronic games and apparatus; games, 
electronic games, and video games; all included in 
Class 28.

יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; משחקים, 
משחקים אלקטרוניים ומשחקי וידאו; הכל כלול בסוג 28.         
                                                                                    

                        

Class: 35 סוג: 35

Retail store services; on-line retail store services; 
providing an on-line commercial information 
directory; dissemination of advertising for others via 
an on-line electronic communications network; 
providing a searchable on-line advertising guide 
featuring the goods and services of others; 
computerized database management services; on-
line ordering services; all included in Class 35.

שירותי חנות קמעונית; שירותי חנות קמעונית מקוונת; אספקת 
מדריך מידע מסחרי מקוון; הפצת פרסום לאחרים דרך רשת 
תקשורת אלקטרונית מקוונת; אספקת מדריך פרסום מקוון 

הניתן לחיפוש המציג טובין ושירותים של אחרים; שירותי ניהול 
מאגר מידע ממוחשב; שירותי הזמנה מקוונת; הכל כלול בסוג 
                                                                                .35
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Class: 38 סוג: 38

Communication services for transmitting, caching, 
accessing, receiving, downloading, streaming, 
broadcasting, sharing, displaying, formatting, 
mirroring and transferring text, images, audio, video 
and data via telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the internet; providing 
an internet forum, online chat rooms and online 
communities for the transmission of messages 
among computer users; providing access to online 
directories, databases, current events websites and 
blogs, and on-line reference materials; providing 
access to auxiliary devices or electronic devices in 
the nature of providing telecommunication 
connectivity services for the transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among e-readers, mobile phones, 
smartphones, portable electronic devices, portable 
digital devices, tablets, or computers; Streaming of 
audio, visual and audiovisual material via the Internet 
or other computer or communications network; 
providing online chat rooms, internet forums and 
online communities for the transmission of photos, 
videos, text, data, images and other electronic works; 
transmission of podcasts; transmission of webcasts.; 
all included in Class 38. 

שירותי תקשורת להעברה, אחסון, גישה, קליטה, הורדה, 
הזרמה, שידור, שיתוף, הצגה, פירמוט, שיקוף ומסירה של 
טקסט, תמונות, אודיו, וידאו ונתונים דרך רשתות תקשורת, 

רשתות תקשורת אלחוטיות והאינרנט; אספקת פורום אינטרנט, 
חדרי צ'ט מקוונים וקהילות מקוונות להעברת הודעות בין 

משתמשי מחשב; אספקת גישה למדריכים, מאגרי מידע, אתרי 
חדשות ובלוגים מקוונים, וחומרי ייחוס מקוונים; אספקת גישה 
להתקני עזר או התקנים אלקטרוניים מטיב אספקת שירותי 
קישוריות תקשורת להעברת תמונות, הודעות, אודיו, וידאו, 
אודיו-וידאו ועבודות מולטימדיה בין קוראים אלקטרוניים, 

טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, התקנים אלקטרוניים ניידים, 
התקנים דיגיטליים ניידים, מחשבי לוח או מחשבים; הזרמת 

אודי, וידאו וחומר אודיו-וידאו דרך האינטרנט או רשת מחשבים 
או תקשורת אחרת; אספקת חדרי צ'ט מקוונים פורומי אינטרנט 
וקהילות מקוונות להעברת תמונות וידאוים, טקסט, נתונים, 
תמונות ועבודות אלקטרוניות אחרות; העברת פודקאסטים; 

העברת וובקאסטים; הכל כלול בסוג 38. 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 39 סוג: 39

Storage of electronic media, namely, images, text, 
video, and audio data; all included in Class 39.

אחסון מדיה אלקטרוני, בעיקר, נתוני תמונות, טקסט, וידאו 
ואודיו; הכל כלול בסוג 39.

 
                                       

Class: 41 סוג: 41

Publishing of books, magazines, periodicals, literary 
works, visual works, audio works, and audiovisual 
works; providing non-downloadable pre-recorded 
audio, visual and audiovisual works via wireless 
networks; entertainment services, namely, providing 
on-line portals in the field of entertainment, movies, 
television, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; 
providing prerecorded audio, audiovisual, and 
multimedia works featuring entertainment, movies, 
television, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations via the 
internet or other computer or communications 
networks; providing on-line computer games and on-
line interactive stories; providing online newsletters 
and blogs featuring entertainment, movies, television, 
audiovisual works, music, audio works, books, 
theatre, literary works, sporting events, recreational 

הוצאה לאור של ספרים, מגזינים, כתבי עת, עבודות ספרותיות, 
עבודות ויזואליות, עבודות אודיו, ועבודות אורקוליות; אספקת 
עבודות שמיעתיות, ויזואליות ואורקוליות מוקלטות מראש 

ושאינן ניתנות להודרה דרך רשתות אלחוטיות; שירותי בידור, 
בעיקר, אספקת שערים מקוונים בתחום בידור, סרטים, 

טלויזיה, עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, 
תיאטרון, עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, 
פעילויות פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, 
לימוד ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 
משחקים, משחק, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי תרבות, 
קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, תצוגות אופנה, 
והצגות מולטימדיה; אספקת עבודות שמיעתיות, ויזואליות 

ואורקוליות מוקלטות מראש המציגות בידור, סרטים, טלויזיה, 
עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, תיאטרון, 
עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, פעילויות 
פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, לימוד 
ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 

משחקים, משחק, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי תרבות, 
קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, תצוגות אופנה, 
והצגות מולטימדיה דרך האינטרנט או רשתות מחשבים או 
רשתות תקשורת אחרות; אספקת משחקי מחשב מקוונים 
וסיפורים הידודיים מקוונים; אספקת עלונים מקוונים ובלוגים 
המציגים בידור, סרטים, טלויזיה, עבודות אורקוליות, מוזיקה, 
עבודות אודיו, ספרים, תיאטרון, עבודות ספרותיות, אירועי 
ספורט, פעילויות בידור, פעילויות פנאי, טורנירים, אומנות, 

ריקוד, מחזמרים, תערוכות, לימוד ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, 
תחרויות, עבודות ויזואליות, משחקים, משחק, חגיגות, 

מוזאונים, פארקים, אירועי תרבות, קונצרטים, הוצאה לאור, 
אנימציה, אקטואליה, תצוגות אופנה, והצגות מולטימדיה; 
הוצאה לאור של קטעים מתוך ספרים, כתבי עת ועבודות 
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activities, leisure activities, tournaments, art, dance, 
musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, radio, 
comedy, contests, visual works, games, gaming, 
festivals, museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion shows, 
and multimedia presentations; publication of excerpts 
from books, periodicals, and literary works, and 
providing virtual environments in which users can 
interact for recreational, leisure, or entertainment 
purposes. providing information, news, articles and 
commentary in the field of entertainment, including, 
movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; 
providing information, news, articles and commentary 
in the field of education and educational institutions; 
educational services in the nature of classroom 
instruction and on-line distance learning on topics of 
current events, education, history, language, liberal 
arts, math, business, science, hobbies, technology, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
interactive educational services in the nature of 
computer-based and computer-assisted instruction 
on topics of current events, education, history, 
language, liberal arts, literature, math, business, 
science, hobbies, technology, culture, sports, arts, 
psychology, and philosophy; educational and 
entertainment services in the nature of podcasts, 
webcasts, and continuing programs featuring news 
and commentary in the field of movies, television 
programs, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion, and multimedia presentations accessible via 
the internet or other computer or communications 
networks; all included in Class 41.

ספרותיות ואספקת סביבות וירטואליות בהן משתמשים יכולים 
לפעול הדדית למטרות בילוי, פנאי או בידור; אספקת מידע, 
חדשות, כתבות ופרשנות בתחום הבידור, כולל, סרטים, 

טלויזיה, עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, 
תיאטרון, עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, 
פעילויות פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, 
לימוד ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 
משחקים, משחק, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי תרבות, 
קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, תצוגות אופנה, 
והצגות מולטימדיה; אספקת מידע, חדשות, כתבות ופרשנות 
בתחום חינוך ומוסדות חינוך; שירותי הוראה מטיב הוראה 
בכיתה ולימוד מרחוק מקוון על נושאי אקטואליה, הוראה, 
היסטוריה, שפות, המדעים החופשיים, מתמטיקה, עסקים, 
מדעים, תחביבים, טכנולוגיה, תרבות, ספורט, אמנות, 

פסיכולוגיה ופילוסופיה; שירותי הוראה הידודיים מטיב הוראה 
מבוססת-מחשב ובעזרת מחשב על נושאי אקטואליה, הוראה, 
היסטוריה, שפות, המדעים החופשיים, מתמטיקה, עסקים, 
מדעים, תחביבים, טכנולוגיה, תרבות, ספורט, אמנות, 
פסיכולוגיה ופילוסופיה; שירותי הוראה ובידור מטיב 

פודקאסטים, וובקאסטים ותוכניות ממשיכות המציגות חדשות 
ופרשנות בתחום סרטים, תוכניות טלויזיה, עבודות אורקוליות, 
מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, תיאטרון, עבודות ספרותיות, 
אירועי ספורט, פעילויות בידור, פעילויות פנאי, טורנירים, 

אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, לימוד ספורט, חוגים, רדיו, 
קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, משחקים, משחק, חגיגות, 
מוזאונים, פארקים, אירועי תרבות, קונצרטים, הוצאה לאור, 

אנימציה, אקטואליה, אופנה, והצגות מולטימדיה הנגישות דרך 
האינטרנט או רשתות מחשב ורשתות תקשורת אחרות; הכל 
כלול בסוג 41.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  
Class: 42 סוג: 42

Providing on-line network services that enable users 
to share content, photos, videos, text, data, images 
and other electronic works relating to entertainment, 
including, movies, television, audiovisual works, 
music, audio works, books, theatre, literary works, 
sporting events, recreational activities, leisure 
activities, tournaments, art, dance, musicals, 
exhibitions, sports instruction, clubs, radio, comedy, 
contests, visual works, games, gaming, festivals, 
museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion, 
multimedia presentations, history, language, liberal 
arts, math, business, science, technology, hobbies, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
hosting of third party content, photos, videos, text, 
data, images, web sites and other electronic works; 
providing search engines; providing a web site that 
gives computer users the ability to transmit, cache, 
receive, download, stream, broadcast, display, 

אספקת שירותי רשת מקוונים שמאפשרים למשתמשים לשתף 
תוכן, תמונות, וידאוים, טקסט, נתונים, דמויות ועבודות 

אלקטרוניות אחרות הקשורים לבידור, כולל, סרטים, טלויזיה, 
עבודות אורקוליות, מוזיקה, עבודות אודיו, ספרים, תיאטרון, 
עבודות ספרותיות, אירועי ספורט, פעילויות בידור, פעילויות 
פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, לימוד 
ספורט, חוגים, רדיו, קומדיה, תחרויות, עבודות ויזואליות, 

משחקים, משחק, חגיגות, מוזאונים, פארקים, אירועי תרבות, 
קונצרטים, הוצאה לאור, אנימציה, אקטואליה, אופנה, הצגות 
מולטימדיה, היסטוריה, שפות, המדעים החופשיים, מתמטיקה, 
עסקים, מדעים, טכנולוגיה, תחביבים, תרבות, ספורט, אמנות, 
פסיכולוגיה ופילוסופיה; אירוח תוכן, תמונות, וידאוים, טקסט, 
נתונים, דמויות, אתרים ועבודות אלקטרוניות אחרות של גופים 

שלישיים; אספקת מנועי חיפוש; אפסקת אתר אינטרנט 
שמאפשר למשתמשי מחשב להעביר, לאחסן, לקלוט, להוריד, 
להזרים, לשדר, להציג, לסדר, למסור ולשתף תמונות, וידאוים, 
טקסט, נתונים, דמויות ועבודות אלקטרוניות אחרות; אספקת 
פלטפורמות חיפוש לאפשר למשתמשים לבקש ולקבל תמונות, 
וידאוים, טקסט, נתונים, דמויות ועבודות אלקטרוניות; שירותי 
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format, transfer and share photos, videos, text, data, 
images and other electronic works; providing search 
platforms to allow users to request and receive 
photos, videos, text, data, images and electronic 
works; interactive hosting services which allow users 
to publish and share their own photos, videos, text, 
data, images online; creating an online community for 
users to participate in discussions, obtain feedback, 
form virtual communities, and engage in social 
networking; maintenance and updating of software 
relating to computer, Internet and password security 
and prevention of computer, internet and password 
risks. providing information in the field of astronomy, 
weather, the environment, interior design, 
technology, computers, software, computer 
peripherals, computer hardware, geology, 
engineering, architecture, genealogy, medical 
research, and product research and testing via the 
internet or other computer or communications 
networks; online social networking services; providing 
a website for the purposes of social networking; 
providing online computer databases and online 
searchable databases in the field of social 
networking; providing information in the field of social 
networking. Design and development of computer 
software; computer software installation and 
maintenance; providing a website featuring technical 
information relating to computer software and 
hardware; computer hardware, software, application, 
and network consulting services; computer 
consulting; providing technical troubleshooting 
support for computer hardware; computer 
programming; document data transfer from one 
computer format to another; hosting of digital content 
on global computer networks, wireless networks, and 
electronic communications networks; providing an 
online network that enables users to access and 
share content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing a web site 
that gives computer users the ability to transmit, 
cache, receive, download, stream, broadcast, 
display, format, transfer and share content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works; 
providing search platforms to allow users to request 
and receive, content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing temporary 
use of non-downloadable computer software and 
online facilities to enable users to access and 
download computer software; providing temporary 
use of online non-downloadable computer software 
that generates customized recommendations of 
software applications based on user preferences; all 
included in Class 42.

אירוח הידודי שמאפשרים למשתמשים לפרסם ולשתף תמונות, 
וידאוים, טקסט, נתונים, ודמויות שלהם באופן מקוון; ייצור 

קהילה מקוונת למשתמשים להשתתף בשיחות, לקבל משוב, 
לייצר קהילות וירטואליות ולעסוק ברישות חברתית; אחזקה 
ועדכון של תכנה הקשורה לאבטחת מחשבים, אינטרנט 
וסיסמאות ולמניעת סיכוני מחשבים, אינטרנט וסיסמאות; 
אספקת מידע בתחום אסטרונומיה, מיזוג האוויר, הסביבה, 
עיצוב פנים, טכנולוגיה, מחשבים, תכנה, ציוד הקפי למחשב, 
חמרת מחשב, גאולוגיה, הנדסה, אדריכלות, גנאלוגיה, מחקר 
רפואי, ומחקר ובדיקת מוצרים דרך האינטרנט או רשתות 

מחשבים או תקשורת אחרות; שירותי רישות חברתית מקוונים; 
אספקת אתר אינטרנט למטרת רישות חברתית; אספקת מאגרי 
מידע מחשב מקוונים ומאגרי מידע מקוונים הניתנים לחיפוש 

בתחום רישות חברתית; אספקת מידע בתחום רישות חברתית; 
עיצוב ופיתוח תכנת מחשב; התקנה ואחזקה של תכנת מחשב; 
אספקת אתר אינטרנט המציג מידע טכני הקשור לחמרת ותכנת 
מחשב; שירותי ייעוץ בתחום חמרת מחשב, תכנה, יישום ורשת; 
ייעוץ מחשבים; אספקת תמיכת איתור תקלות טכנית לחמרת 
מחשב; תכנות מחשב; העברת נתוני קובץ מצורה מחשבית 
אחת למשנהו; אירוח תוכן דיגיטלי ברשתות מחשב גלובליות, 
רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות; אספקת 
רשת מקוונת שמאפשר למשתמשים לגשת ולשתף תוכן, 

טקסט, עבודות ויזאוליות, עבודות אודיו, עבודות אורקוליות, 
עבודות ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ועבודות 

אלקטרוניות; אספקת אתר אינטרנט שנותן למשתמשי מחשב 
את האשפרות להעביר, לאחסן, לקלוט, להוריד, להזרים, 

לשדר, להציג, לסדר, למסור ולשתף טקסט, עבודות ויזאוליות, 
עבודות אודיו, עבודות אורקוליות, עבודות ספרותיות, נתונים, 
קבצים, מסמכים ועבודות אלקטרוניות; אספקת פלטפורמות 
חיפוש לאפשר למשתמשים לבקש ולקבל טקסט, עבודות 

ויזאוליות, עבודות אודיו, עבודות אורקוליות, עבודות ספרותיות, 
נתונים, קבצים, מסמכים ועבודות אלקטרוניות; אספקת שימוש 

זמני של תכנת מחשב שאיננה ניתנת להורדה ואמצעיים 
מקוונים לאפשר למשתמשים לגשת ולהוריד תכנת מחשב; 

אספקת שימוש זמני של תכנת מחשב שאיננה ניתנת להורדה 
שמחולל המלצות אישיות של יישומי תכנה על בסיס עדיפויות 
משתמש; הכל כלול בסוג 42.                                             
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Class: 45 סוג: 45

Introduction, personal relationship, and social 
networking services provided via the Internet or other 
computer or communications network; dating 
services; on-line social networking services, namely, 
facilitating social introductions or interactions among 
individuals; on-line social networking services 
designed for people with a common desire to meet 
other people with similar interests; monitoring of 
computerized data and computer systems and 
networks for security purposes; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing searchable databases in the field 
of social networking; all included in Class 45.

שירותי היכרות, קשר אישי ורישות חברתית מסופקים דרך 
האינטרנט או רשת מחשבים או תקשורת אחרת; שירותי 
פגישה; שירותי רישות חברתית מקוונים, בעיקר, אפשור 

היכרויות או אינטראקציות חברתיות בין אנשים; שירותי רישות 
חברתית מקוונים מעוצבים עבור אנשים עם רצון משותף להכיר 

אנשים אחרים עם התעניינויות דומות; פיקוח על מערכות 
ורשתות נתונים ממוחשבים ומחשבים למטרות אבטחתיות; 
אספקת מאגרי מידע מחשב מקוונים ומאגרי מידע מקוונים 
הניתנים לחיפוש בתחום רישות חברתית; אספקת אתר 

אינטרנט לרישות חברתית למטרות בידור; אספקת מאגרי מידע 
הניתנים לחיפוש בתחום רישות חברתית; הכל כלול בסוג 45.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

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

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

Tonga, 24/05/2011, No. TO/M/11/02399 TO/M/11/02399 טונגה, 24/05/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Tonga, 24/05/2011, No. TO/M/11/02400 TO/M/11/02400 טונגה, 24/05/2011, מספר

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

Tonga, 24/05/2011, No. TO/M/11/02401 TO/M/11/02401 טונגה, 24/05/2011, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 27528/02/2013



 Owners

Name: Seesaw LLC

Address: 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, 
Delaware 19803, U.S.A.

Identification No.: 802316

A Delaware Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ח אדר תשע"ג - 27628/02/2013



Trade Mark No. 242277 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: LICENSE & LICENSE BUSINESS B.V.

Address: Spiegelgracht, 15, Amsterdam, 1017JP, 
Netherlands

Identification No.: 802318

LICENSE & LICENSE BUSINESS B.V.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

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

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, jeans clothing, jeans trousers, jeans skirts, 
jeans jackets, leggings, jackets, blouses,  cardigans, 
pullovers, dresses, shirts, headgear; all included in 
class 25.

ביגוד; ביגוד מסבד ג'ינס; מכנסיים מג'ינס; חצאיות מג'ינס; 
ג'קטים מג'ינס; חותלות; ג'קטים; חולצות; קרטיגן; אפודות; 

שמלות; חצאיות; כובעים וכיסוי ראש;  הנכללים כולם בסוג 25.  
             

י"ח אדר תשע"ג - 27728/02/2013



Trade Mark No. 242278 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PRI GALIL (INDUSTRIES) LTD שם: פרי הגליל (תעשיות) בע"מ

Address: כתובת : רח' איזור התעשייה 7, חצור הגלילית, ישראל

Identification No.: 514263276מספר זיהוי: 514263276

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yair Berda, Adv.

Address: HaMercava 31, Holon, 58851, Israel

שם: יאיר ברדה, עו"ד

כתובת : המרכבה 31, חולון, 58851, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; milk and milk products; 
edible oils and fats; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם 

בסוג 29.                                                           

י"ח אדר תשע"ג - 27828/02/2013



HOF

Trade Mark No. 242279 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hearts on Fire Company, LLC

Address: 99 Summer Street, Boston, Massachusetts, 
02110, U.S.A.

Identification No.: 65130

(Massachusetts Limited Liability Co.)

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

Jewelry, precious stones, diamonds; all included in 
class 14.

תכשיטים, אבנים יקרות, יהלומים; הנכללים כולם בסוג 14.       
            

י"ח אדר תשע"ג - 27928/02/2013



Trade Mark No. 242280 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: PANSY CORPORATION

Address: 1-6-6, Nipponbashi-Higashi, Naniwa-ku, Osaka, 
5560006, Japan

Identification No.: 802319

a Japanese 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

Footwear, included in class 25. דברי הנעלה, הכלולים בסוג 25.       

י"ח אדר תשע"ג - 28028/02/2013



SPUDNUTS

Trade Mark No. 242283 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: MP-Otha Corporation

Address: 1849 South Lake Storey Road, Galesburg, 
Illinois, 61401, U.S.A.

Identification No.: 802320

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: 30 סוג: 30

Prepared potato flour mixes for doughnuts; 
doughnuts, pastry, and confectionary; toppings, 
icings, and fillings; coffee; coffee based beverages; 
hot beverages. 

תערובות מוכנות מראש של קמח תפוחי אדמה לסופגניות; 
סופגניות, מאפים וממתקים; ציפויים, קרח, ומילויים; קפה; 

משקאות מבוססי קפה; משקאות חמים                                 
                    

Class: 35 סוג: 35

Retail bakery shops featuring doughnuts, pastry, and 
confectionaies.

מאפיות קמעוניות המציעות סופגניות, מאפים וממתקים.           
                              

י"ח אדר תשע"ג - 28128/02/2013



Trade Mark No. 242290 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 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, live action programs, motion pictures, and 
animation 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, live 
action programs, motion pictures, and animation in 
the field of video games and computer games; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב ומשחקי וידאו; תוכניות ותוכנות מחשב 
ומשחקי וידאו ניתנים להורדה; חומרים דיגיטליים ניתנים 

להורדה דהיינו, רינגטונים, טפטים, שומרי מסך, קבצי מוסיקה 
דיגיטליים, וגרפיקות, סרטוני וידאו, סרטים, קבצי מולטימדיה, 
תוכניות פעולה חיה, סרטי קולנוע, וסרטים 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, וגרפיקות, סרטוני 
וידאו, סרטים, קבצי מולטימדיה, תוכניות פעולה חיה, סרטי 
קולנוע, וסרטים מונפשים בתחום של משחקי וידאו ומשחקי 

מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
games, providing a website featuring computer 
games and video games, and news, information, tips, 
hints, contests, computer interface themes, 
enhancements, audio-visual content, music, films, 
videos, television programs, animated series, and 
other multimedia materials in the field of computer 
games and video games; providing information, news 
and commentary in the field of computer games and 
video games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, אספקת אתר 
אינטרנט המציג משחקי מחשב ומשחקי וידאו, וחדשות, מידע, 

טיפים, רמזים, תחרויות, ערכות נושא לממשק מחשב, 
תגבורים, תוכן אודיו ויזואלי, מוסיקה, סרטים, סרטוני וידאו, 
תוכניות טלויזיה, סדרות מונפשות, וחומרי מולטימדיה אחרים 
בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; אספקת מידע, 
חדשות ופרשנות בתחום של משחקי מחשב ומשחקי וידאו; 

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., 03/11/2011, No. 85/463,985 ארה"ב, 03/11/2011, מספר 85/463,985

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 28228/02/2013



 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: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 28328/02/2013



Trade Mark No. 242292 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, CH62 4ZD, 
United Kingdom

Identification No.: 66954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Spreads made from pasteurized eggs; mayonnaise, 
salad dressings, sauces (condiments); seasonings; 
all goods included in class 30.

ממרחים העשויים מביצים מפוסטרות;מיונז, רטבים לסלט, 
רטבים (מטבלים); תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.               

                                                    

י"ח אדר תשע"ג - 28428/02/2013



Trade Mark No. 242293 מספר סימן

Application Date 23/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Foods Ltd. שם: יוניליוור ישראל מזון בע"מ

Address: Airport City, Israel כתובת : קרית שדה התעופה, ישראל

Identification No.: 512665399מספר זיהוי: 512665399

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Spreads made from pasteurized eggs; all goods 
included in class 30.

ממרחים העשויים מביצים מפוסטרות; הנכללים כולם בסוג 30.  
                           

י"ח אדר תשע"ג - 28528/02/2013



Trade Mark No. 242298 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: O P I PRODUCTS, INC.

Address: 13034 Saticoy Street, North Hollywood, 
California, 91605, U.S.A.

Identification No.: 802321

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

All services included in class 35. כל השירותים הכלולים בסוג 35.             

Class: 44 סוג: 44

All services included in class 44. כל השירותים הכלולים בסוג 44.             

י"ח אדר תשע"ג - 28628/02/2013



Trade Mark No. 242303 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated circuits; Semiconductors; Computer 
hardware for networking and communications, 
namely, network processors, media processors, 
communication processors, content and security 
processors, Synchronous optical networking 
(SONET) and synchronous digital hierarchy (SDH) 
processors and transport framers, link 
communication processors, link layer processors, link 
mappers, modems, IEEE 1394 FireWire interfaces, 
and Ethernet transceivers; Computer hardware for 
information storage, namely, disk drive controllers, 
tape drive controllers, digital signal processors, read 
channels, preamplifiers, motor controllers, 
Redundant Array of Independent Disks (RAID) 
processors, serial ATA (SATA), small computer 
system interconnect (SCSI), serial attached SCSI 
(SAS), and PCI Express interfaces and controllers, 
SAS, SATA, SCSI and Fibre Channel host bus 
adapters, SAS to SATA protocol bridges, SAS 
switches, solid state storage; Computer software for 
information storage, namely, RAID software and 
computer programs for controlling solid state storage; 
Computer software drivers, namely, computer 
programs for controlling network communication 
devices, and protocol stack software; Computer 
programs for controlling computer peripherals; 
Application Specific Integrated Circuits (ASICs); all 
included in Class 9. 

מעגלים משולבים; מוליכים למחצה; חמרת מחשב לרישות 
ותקשורת, בעיקר, מעבדי רשת, מעבדי מדיה, מעבדי תקשורת, 

מעבדי תוכן ואבטחה, מעבדי רישות אופטית סינכרונית 
(SONET) והירארכיה דיגיטלית סינכרונית (SDH) וממסגרי 

תובלה, מעבדי תקשורת קשר, מעבדי שכבת קשר, מיפויי קשר, 
מודמים, ממשקי IEEE 1394 FireWire ומקלט-משדר 

אתרנטי; חמרת מחשב לאחסון מידע, בעיקר, בקרי כונן דיסק, 
בקרי כונן קלטת, מעבדי אות דיגיטלי, ערוצי קריאה, 

טרום-מגברים, בקרי מנוע, מעבדי מערך יתיר של כוננים 
עצמאיים (RAID), חיבור סידורי לטכנולוגיה מתקדמת 

(SATA), ממשק למערכות מחשבים קטנות (SCSI),  ממשק 
למערכות מחשבים קטנות מחובר סידורית (SAS), וממשקי 
ובקרי חיבור רכיבים היקפיים אקספרס, מתאמי אפיק מארח 
 SAS ו-ערוץ סיבים, גשרי פרוטוקול SCSI, SATA, SAS-ל
ל-SATA, מתגי SAS, אחסון במצב מוצק; תכנת מחשב 
לאחסון מידע, בעיקר תכנת RAID ותוכנות מחשב לבקרת 

אחסון במצב מוצק; מנהלי התקן לתכנת מחשב, בעיקר, תוכנות 
מחשב לבקרת התקני תקשורת רשת ותכנת מחסנית פרוטוקול; 
תוכנות מחשב לבקרת ציוד הקפי למחשב; מעגלים משולבים 

תלויי יישום; הכל כלול בסוג 9.                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 42 סוג: 42

Design for others of integrated circuits, computer 
hardware and software for communications; Design 
for others of integrated circuits, computer hardware 
and software for information storage; Technical 
consultation in the fields of integrated circuits, 
reference designs for integrated circuits, information 
and data storage systems and communications 
systems for others; all included in Class 42.

עיצוב מעגלים משולבים, חמרת מחשב ותכנה לתקשורת 
לאחרים; עיצוב מעגלים משולבים, חמרת מחשב ותכנה לאחסון 
מידע לאחרים; ייעוץ טכני בתחומי מעגלים משולבים, עיצובי 
ייחוס למעגלים משולבים, מערכות אחסון מידע ונתונים 

ומערכות תקשורת לאחרים; הכל כלול בסוג 42.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

י"ח אדר תשע"ג - 28728/02/2013



 Owners

Name: LSI CORPORATION

Address: 1621 Barber Lane, Milpitas, California 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 802323

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ח אדר תשע"ג - 28828/02/2013



Trade Mark No. 242304 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sony Corporation

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

Identification No.: 73322

(Japan 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

IC memory cards, digital cameras, video cameras, 
personal computers, computer peripherals, memory 
card readers and writers, software for use with 
memory card readers and writers; all goods included 
in class 9.

שבבי כרטיסי זיכרון, מצלמות דיגיטאליות, מצלמות וידאו, 
מחשבים אישיים, ציוד מחשבי היקפי, קוראי כרטיס זיכרון ו 
קוראים ורושמים, תוכנה למשתמשים בקוראי כרטיס זכרון 

קוראים ורושמים; הנכללים כולם בסוג 9.                               
  

י"ח אדר תשע"ג - 28928/02/2013



Trade Mark No. 242314 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096217 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

Identification No.: 73929

(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 025 152.5/12 גרמניה, 28/04/2011, מספר 152.5/12 025 2011 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 29028/02/2013



Trade Mark No. 242316 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096222 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Carolina Herrera Ltd

Address: 501 Seventh Avenue, 17Th Floor, New York, 
New York 10018, U.S.A.

Identification No.: 72261

(Sociedad de Responsabilidad Limitada, Delaware, 
Estados Unidos)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, shaving and after shave products in the 
nature of shaving cream, shaving gel, after shave 
and after shave lotion and after shave balms, 
cosmetics, deodorants for personal use, non 
medicated skin care products in the nature of body 
lotions, non medicated products for baths in the 
nature of bath gels, foams, pearls, milks and salts 
and toilet soaps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/03/2011, No. 
009843947

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/03/2011, מספר 
009843947

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 29128/02/2013



POPELINI

Trade Mark No. 242390 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Lauren Koumetz

Address: 110 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris, France

Identification No.: 802322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Non electrical household or kitchen utensils; 
porcelain; earthenware; bottles; works of art of 
porcelain terra-cotta or glass, statue or figurines 
(statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass, glasses 
(receptacles); tableware; all included in class 21.

כלים לא חשמליים למשק בית או מטבח; פורצלן; כלי חרס; 
בקבוקים; עבודות אמנות מפורצלן טרה-קוטה או זכוכית, פסל 
או פיגורינות (פסלונים) מפורצלן, טרה-קוטה או זכוכית, כוסות 
(כלי קיבול); כלי שולחן; הנכללים כולם בסוג 21.                     

                                                                          

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made by 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey; 
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice, sandwiches, pizzas 
; pancakes; cookies; cakes; rusks; confectionery; 
chocolate; cocoa, coffee, chocolate or tea-based 
beverages; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; 
קמח ותכשירים העשויים מדגנים, לחם, מאפים ודברי מתיקה, 
קרחונים; דבש; פסולת סוכר, שמרים, אבקת אפיה, מלח, 
חרדל; חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח, כריכים, 

פיצות; פנקייקים; עוגיות; עוגות; צנימים; דברי מתיקה; שוקולד; 
משקאות על בסיס קקאו, קפה, שוקולד או תה; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         

                                                              

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters; fruits drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations to make 
beverages; lemonades; fruit nectars non alcoholic; 
soda water, aperitifs non alcoholic; all included in 
class 32.

בירות; מים מינרלים ומוגזים; משקאות פירות ומיצי פירות; 
סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; לימונדות; נקטרי 
פירות לא אלכוהוליים; מי סודה, אפרטיפים לא אלכוהוליים; 

הנכללים כולם בסוג 32.                                                     
                    

י"ח אדר תשע"ג - 29228/02/2013



OLDE VING

Trade Mark No. 242392 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: GN TOBACCO Sweden AB

Address: Box 537, 175 26 JÄRFÄLLA, Sweden

Identification No.: 802324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

Tobacco; smokers' articles; matches; Snuff; snuff 
boxes; all included in class 34.

טבק; פריטי מעשנים; גפרורים; טבק הרחה; קופסאות הרחה; 
הנכללים כולם בסוג 34.                   

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

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

Sweden, 24/05/2011, No. 500762 שבדיה, 24/05/2011, מספר 500762

Class: 34 סוג: 34

י"ח אדר תשע"ג - 29328/02/2013



Trade Mark No. 242453 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elin Bianco Israel Ltd. שם: אלין ביאנקו ישראל בע"מ

Address: 1 Shvil Hamifal St., Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : שביל המפעל 1, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514690296מספר זיהוי: 514690296

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Avraham Keren

Address: Shmuel Tamir 20/6, Jerusalem, 97812, Israel

שם: עו"ד אברהם קרן

כתובת : שמואל תמיר 20/6, ירושלים, 97812, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics including, perfumes; hair perfumes; solid 
perfumes; shampoos; babys shampoo; hair 
shampoo; hair conditioner; permanent wave 
perparations; hair waving lotion; hair gel; hair dyes; 
hair bleaching; hair care preparations; hair colour; 
hair dressing for men; hair emollients; hair lighteners; 
hair removing cream; hair pomades; all included in 
class 3.

קוסמטיקה לרבות בשמים; בשמים לשיער; בשמים מוצקים; 
שמפו; שמפו לתינוקות; שמפו לשיער; מרכך לשיער; תכשירים 
לסלסול קבוע; תחליב לסלסול השיער; ג'ל לשיער; צבע לשיער; 
חמצון שיער; תכשירים לטיפול בשיער; מוצרי שיער לגבר; 
משחות לריכוך שיער; מוצרים להבהרת שיער; קרם להסרת 

שיער; משחת שיער מבוסם; הנכללים כולם בסוג 3.                 
                                                                                    

                

י"ח אדר תשע"ג - 29428/02/2013



Trade Mark No. 242454 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elin Bianco Israel Ltd. שם: אלין ביאנקו ישראל בע"מ

Address: 1 Shvil Hamifal St., Tel Aviv - Yafo, Israel כתובת : שביל המפעל 1, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 514690296מספר זיהוי: 514690296

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adv. Avraham Keren

Address: Shmuel Tamir 20/6, Jerusalem, 97812, Israel

שם: עו"ד אברהם קרן

כתובת : שמואל תמיר 20/6, ירושלים, 97812, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics including, perfumes; hair perfumes; solid 
perfumes; shampoos; babys shampoo; hair 
shampoo; hair conditioner; permanent wave 
perparations; hair waving lotion; hair gel; hair dyes; 
hair bleaching; hair care preparations; hair colour; 
hair dressing for men; hair emollients; hair lighteners; 
hair removing cream; hair pomades; personal 
deodorants; deodorant soaps; liquid soaps; toilet 
soaps; bath foams; tooth pastes; essential oils for 
personal use; face creams; mascara; eye-liners; eye-
shadows; make-up pencils; face powders; lip sticks; 
foundations make-up creams; body creams; nail 
varnishes, namely, nail hardeners; nail polish 
removers; tanning oils and creams; all included in 
class 3.

קוסמטיקה לרבות בשמים; בשמים לשיער; בשמים מוצקים; 
שמפו; שמפו לתינוקות; שמפו לשיער; מרכך לשיער; תכשירים 
לסלסול קבוע; תחליב לסלסול השיער; ג'ל לשיער; צבע לשיער; 
חמצון שיער; תכשירים לטיפול בשיער; מוצרי שיער לגבר; 
משחות לריכוך שיער; מוצרים להבהרת שיער; קרם להסרת 
שיער; משחת שיער מבוסם; דאורדורנטים אישיים; סבוני 

דאודורנט; סבונים נוזליים; סבוני טואלט; קצף לאמבט; משחות 
שיניים; שמנים חיוניים לשימוש אישי; קרם פנים; מסקרה; 

תוחם עיניים; צלליות לעיניים; עפרונות לאיפור; פודרה לפנים; 
אודם; קרם בסיס לאיפור; קרם גוף; לק שקוף לציפורניים, 
דהיינו, מקשיחי ציפורניים; מסיר לק לציפורניים; שמן וקרם 

שיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                                             
                                                                                    

                                                              

י"ח אדר תשע"ג - 29528/02/2013



GROOVIDEO

Trade Mark No. 242461 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1120822 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Groovideo Ltd. שם: גרובידאו בע"מ

Address: 21 Dolchin St., Tel Aviv, 69360, Israel כתובת : דולצ'ן 21, תל אביב, 69360, ישראל

Identification No.: 514660323מספר זיהוי: 514660323

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

Providing use of an online non-downloadable editing 
software, to enable the creation and editing of 
collaborative custom made multimedia content by 
multiple participants, namely web and mobile 
applications for uploading, editing, sharing and 
manipulating videos, movies, pictures, images, text, 
photos, user-generated content, audio content and 
information via the internet and other communication 
networks; all included in class 42.

מתן שימוש בתוכנת עריכה באינטרנט, שאינה ניתנת להורדה, 
המאפשרת יצירה ועריכה של קטעי מולטימדיה שיתופיים 

בהתאמה אישית, על ידי משתתפים רבים, לאמור, אפליקציות 
לאינטרנט ולמכשירים נידיים, להעלאה, עריכה, שיתוף וטיפול 
בקטעי וידיאו, סרטים, תמונות, איורים, טקסט, צילומים, תוכן 
משתמש, תוכן אודיו ומידע, באמצעות האינטרנט ושאר רשתות 
תקשורת; הנכללים כולם בסוג 42.                                       
                                                                                    

                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 29628/02/2013



עצלי
Trade Mark No. 242466 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STAV INDUSTRIES AND SHADES LTD שם: סתיו תעשיות וגוונים בע"מ

Address: 3 King Hassan Boulevard, Kiryat Ekron, 76920, 
Israel

כתובת : שדרות המלך חסן 3, קרית עקרון, 76920, ישראל

Identification No.: 513540930מספר זיהוי: 513540930

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Hadi, Advocate 

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

שם: גיא חדי, עו"ד 

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale, marketing and distribution of mattresses, beds, 
armchairs, pillows, foot-rests, sofas, cupboards, 
chests of drawers, toilet cabinets, tables, chairs, 
bookcases, furniture for bedrooms and salons and all 
furniture related to them; all included in class 35.

שירות מכירה, שיווק והפצה של מזרונים, מיטות, כורסאות, 
כריות, הדומי רגליים, ספות, ארונות, שידות, קומודות, 

שולחנות, כסאות, ספריות, ריהוט לחדרי שינה ולסלון וכל 
הריהוט הקשור להם; הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                    

                          

י"ח אדר תשע"ג - 29728/02/2013



Trade Mark No. 242468 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 511764797מספר זיהוי: 511764797

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A tool comprising hardware and software for 
analyzing the light reflection from a polished diamond 
and gemstone; all included in class 9.

מכשיר המשלב תוכנה וחומרה לניתוח החזר האור אשר 
מתקבל מיהלום מלוטש או אבן חן; הנכללים כולם בסוג 9.       

                                                                            

י"ח אדר תשע"ג - 29828/02/2013



Trade Mark No. 242473 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arrow Aviation Ltd שם: חץ תעופה בע"מ

Address: 11 Hahadas St., Rishon Le Zion, 75505, Israel כתובת : ההדס 11, ראשון לציון, 75505, ישראל

Identification No.: 514301480מספר זיהוי: 514301480

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ziv Waldman, Adv

Address: 4 Hativa Tesha St., Afula, Israel

שם: זיו ולדמן, עו"ד

כתובת : חטיבה תשע 4, ת.ד. 2929, עפולה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Flight service; all included in class 39. שירותי תעופה/ הטסה; הנכללים כולם בסוג 39.

י"ח אדר תשע"ג - 29928/02/2013



Trade Mark No. 242479 מספר סימן

Application Date 27/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tanhilevich Michael שם: טנחלביץ מיכאל

Address: Har Tavor 9, Ashdod, 77710, Israel כתובת : הר תבור 9, אשדוד, 77710, ישראל

Identification No.: 321010274מספר זיהוי: 321010274

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body creams, for hand and face; peeling; masks; hair 
removal creams, gels massage; lotion massage; all 
included in class 3.

קרמים לגוף, לידיים ולפנים; פילינג; מסכות; קרמים להסרת 
שיער, ג'ל לעיסוי; קרם לעיסוי; הנכללים כולם בסוג 3.             

                          

י"ח אדר תשע"ג - 30028/02/2013



MALAKI

Trade Mark No. 242489 מספר סימן

Application Date 30/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AGATD Ltd. שם: א.ג.ת.ד. בע"מ

Address: 17 Hahistadrut, Hertzlia, 46420, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 17, הרצליה, 46420, ישראל

Identification No.: 512746314מספר זיהוי: 512746314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

י"ח אדר תשע"ג - 30128/02/2013



Trade Mark No. 242513 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096993 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/04/2011, No. 619633 שוויץ, 27/04/2011, מספר 619633

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

י"ח אדר תשע"ג - 30228/02/2013



Trade Mark No. 242526 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097128 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Food Concepts, Incorporated

Address: 1204 Tenth Street, Berkeley, CA 94710, U.S.A.

Identification No.: 74139

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, 
vitamins and electrolytes; energy drinks; sports 
drinks; concentrates, tablets and powders for use in 
preparation of sports drinks.

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

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

U.S.A., 14/04/2011, No. 85295794 ארה"ב, 14/04/2011, מספר 85295794

Class: 32 סוג: 32

י"ח אדר תשע"ג - 30328/02/2013



Trade Mark No. 242538 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097249 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, blue 
and silver. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

Identification No.: 71318

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for video calling; computer 
software for video telephony; computer software for 
the transmission of voice, audio and video content; 
cameras.

י"ח אדר תשע"ג - 30428/02/2013



Trade Mark No. 242539 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097254 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.

Address: 72 Spring Street, NEW YORK, NY 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 74165

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eau de toilette; aftershave lotions, balms, and gels; 
personal deodorants; shampoos; soaps for personal 
use; perfumes; cosmetics; shaving preparations; 
creams and lotions for hair, face, and body.

י"ח אדר תשע"ג - 30528/02/2013



Trade Mark No. 242556 מספר סימן

Application Date 03/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097429 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear, hats, footwear, jeans, jeans 
wear, trousers, denim trousers, jackets, suits, ties, 
leisure clothing, slacks; T-shirts, work wear, 
sweatshirts, fashion shirts, blouses, shirts, skirts, 
dresses, sweaters.

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale of perfumes, 
toiletries, clothing, headgear, hats, footwear, jeans, 
jeans wear, trousers, denim trousers, jackets, suits, 
ties, leisure clothing, slacks, T-shirts, work wear, 
sweatshirts, fashion shirts, blouses, shirts, skirts, 
dresses, sweaters, jewellery; costume jewellery; 
pendants, necklaces, bracelets, jewellery charms, 
bangles, rings, earrings, brooches; precious stones; 
semi precious stones; articles of jewellery with 
precious stones; articles of jewellery with semi 
precious stones; horological and chronometric 
instruments; watches, clocks; cuff links, tie clips, 
watchbands; boxes of precious metal for watches 
and/or jewellery; boxes of semi precious metal for 
watches and/or jewellery; bags; trunks and travelling 
bags; vanity cases; holdalls, back packs and 
rucksacks; wallets, key cases, purses and pouches; 
credit card cases, business card cases; tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags; handbags; 
sports bags; shopping bags; luggage and suitcases, 
weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
parts and accessories for all the aforesaid goods.

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

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

י"ח אדר תשע"ג - 30628/02/2013



 Owners

Name: Brandshouse Ltd

Address: 1 Fishwick Park,,Mercer Street, Preston PR1 
4LZ, United Kingdom

Identification No.: 74175

(Limited Company)

United Kingdom, 24/05/2011, No. 2582283 ממלכה מאוחדת, 24/05/2011, מספר 2582283

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 30728/02/2013



Trade Mark No. 242566 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0579217 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

Address: rue Jakob-Stämpfli 96, CH-2503 BIENNE, 
Switzerland

Identification No.: 74183

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timing systems with recording function for sports 
events.

י"ח אדר תשע"ג - 30828/02/2013



Trade Mark No. 242576 מספר סימן

Application Date 18/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0758454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NAIM AUDIO LIMITED

Address: Southampton Road,,Salisbury, Wiltshire SP1 
2LN, United Kingdom

Identification No.: 74190

(England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound, video, optical, television, radio and 
cinematographic apparatus and instruments; satellite 
broadcast receiving and decoding apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for use in 
recording, storing, generating, carrying, transmitting, 
manipulating, processing and reproducing sounds, 
images, signals, data, code and information; video 
cameras, recorders and playback machines; optical 
disc recorders and playback machines; phonographic 
and record playing machines; record playing 
turntables, tone arms, cartridges and styli; radio 
signal tuners, receivers and transmitters, amplifiers, 
pre-amplifiers and loudspeakers; electrical, electronic 
and optical components, connectors, interconnectors, 
cables, wires, leads, plugs and sockets; remote 
control apparatus and instruments; computer 
software, firmware and hardware; parts and fittings 
for all the aforesaid goods.

י"ח אדר תשע"ג - 30928/02/2013



Trade Mark No. 242590 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0897713 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RECORDATI ORPHAN DRUGS

Address: Immeuble "Le Wilson",,70 avenue Charles de 
Gaulle, F-92800 PUTEAUX, France

Identification No.: 74077

(France Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and medicines known as 
orphans for the treatment of rare diseases, namely a 
haemodynamically significant patent ductus 
arteriosus in preterm newborn infants; dietetic 
products, hygienic products and disinfectants for 
medical use in connection with the above diseases.

י"ח אדר תשע"ג - 31028/02/2013



Trade Mark No. 242592 מספר סימן

Application Date 07/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0944733 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sowind S.A.

Address: 1, Place Girardet, CH-2301 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

Identification No.: 74204

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

י"ח אדר תשע"ג - 31128/02/2013



Trade Mark No. 242593 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0945280 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE INDUSTRIELLE

Address: 42 rue de Longvic, F-21300 CHENOVE, France

Identification No.: 74205

(Société par Actions Simplifiée à Associé Unique)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dressings, plasters, materials for dressings, 
bandages for dressings, dressings with active 
ingredient.

י"ח אדר תשע"ג - 31228/02/2013



Trade Mark No. 242597 מספר סימן

Application Date 15/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0967996 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colors 
black and red are claimed as a feature of the mark. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bolgesi, Oguz Caddesi No: 2, 
TR-6935 Sincan-Ankara, Turkey

Identification No.: 74208

(Turkey joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accumulators.

י"ח אדר תשע"ג - 31328/02/2013



HYDROCOAT

Trade Mark No. 242618 מספר סימן

Application Date 02/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott Park IL, 60064, 
Illinois, U.S.A.

Identification No.: 802201

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely catheters, stent delivery systems, stents, 
balloons, balloon material, balloon catheters, 
vascular clips, guiding catheters, dilatation catheters, 
guide wires, introducer sheaths, peripheral and biliary 
self-expanding stent systems, drug-eluting stent 
systems, and guide wires with hydrophilic or 
hydrophobic coating; all included in class 10.

מנגנונים ומכשירים כרורגיים ורפואיים, שהינם צנתרים, מערכות 
סטנט לשם אספקה, סטנטים, בלונים, חומר בלון, צנתר בלון, 
קליפסים לכלי הדם, צנתרים מוליכים, צנתרים לצורך הרחבה, 

חוטים לצורך הדרכה, יריעות, מערכות סטנט מקיפות 
ומתרחבות באופן עצמאי בכיס המרה, ומערכת סטנט 

המשחררת תרופות, חוטים מוליכים עם ציפוי הדרופילי או 
הדרופוביק; הנכללים כולם בסוג 10.                                     
                                                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 31428/02/2013



פול האוס
Trade Mark No. 242626 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orit Levi שם: אורית לוי

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

Identification No.: 56397722מספר זיהוי: 56397722

Name: Shlomo Levi שם: שלמה לוי

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

Identification No.: 55084487מספר זיהוי: 55084487

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43           
                        

י"ח אדר תשע"ג - 31528/02/2013



AGRICAPITAL

Trade Mark No. 242627 מספר סימן

Application Date 04/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: AgriCapital Corporation

Address: 1410 Broadway, Suite 1802, New York, New 
York, 10018, U.S.A.

Identification No.: 802343

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Strategic business consulting services for companies 
in the agricultural and agribusiness sector; included 
in class 35.

שירותי יעוץ עסקי אסטרטגי עבור חברות במגזר החקלאי ועסקי 
החקלאות, הנכללים בסוג 35.                                             

                                  

Class: 36 סוג: 36

Financial consulting services and investment banking 
services for companies in the agricultural and 
agribusiness sector;  included in class 36.

שירותי יעוץ פיננסי ושירותי בנק השקעות עבור חברות במגזר 
החקלאי ועסקי החקלאות, הנכללים בסוג 36.                         
                                                                                    

י"ח אדר תשע"ג - 31628/02/2013



CRUZER FIT

Trade Mark No. 242628 מספר סימן

Application Date 04/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

USB drives, included in class 9. התקני הנעת USB, הנכללים 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., 08/06/2011, No. 85/341074 ארה"ב, 08/06/2011, מספר 85/341074

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 31728/02/2013



CRUZER SWITCH

Trade Mark No. 242635 מספר סימן

Application Date 04/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

USB drives, included in class 9. התקני הנעת USB, הנכללים 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., 07/06/2011, No. 85/339796 ארה"ב, 07/06/2011, מספר 85/339796

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 31828/02/2013



עצמון
Trade Mark No. 242698 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BARKAN WINE CELLARS MARKETING AND 
DISTRIBUTION LTD.

שם: יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek 76842, 
Israel

כתובת : קיבוץ חולדה, ת.ד. 159, ד.נ. שורק 76842, ישראל

Identification No.: 511784308מספר זיהוי: 511784308

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, wines, all included in class 33 משקאות אלכוהוליים, יינות, הנכללים כולם בסוג 33             

י"ח אדר תשע"ג - 31928/02/2013



ARTHERIOGUARD

Trade Mark No. 242699 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danor Natural Products Ltd שם: דנור מוצרי טבע בע"מ

Address: 19, Misgav Dov, 76867, Israel כתובת : 19, משגב דב, 76867, ישראל

Identification No.: 51376449מספר זיהוי: 51376449

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic food supplements suitable for medical uses; 
all included in class 5.

חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                     

י"ח אדר תשע"ג - 32028/02/2013



Trade Mark No. 242701 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1127484 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: GT GETTAXI LIMITED 

Address: 17 Gr. Xenopoulou St, Limassol, 3106, Cyprus

Identification No.: 72516

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: 39 סוג: 39

Taxi transportation services; taxi dispatching 
services; on-line services for booking taxis and 
management of taxi orders; all included in class 39.    
                               

שירותי הסעה במוניות; שירותי שיגור מוניות; שירותים מקוונים 
להזמנת מוניות וניהול הזמנות מונית; הנכללים כולם בסוג 39.   

                                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 32128/02/2013



Trade Mark No. 242702 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Komori Corporation

Address: 11-1 Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 802356

a Japanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Printing or bookbinding machines and apparatus, 
included in class 7

מכונות והתקני הדפסה או כריכת ספרים, הנכללים כולם בסוג 7
                         

י"ח אדר תשע"ג - 32228/02/2013



Trade Mark No. 242704 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Pamphlets, catalogues, index cards, newspapers, 
books, magazines, manuals, periodicals, printed 
publications; instructional and teaching material 
(except apparatus); all included in class 16.

חוברות, קטלוגים, כרטיסי אינדקס, עיתונים, ספרים, מגזינים, 
מדריכים, כתבי עת, פרסומים מודפסים; חומרי הדרכה והוראה 
(מלבד מכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.                           

                                                            

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee-based preparations and beverages; 
iced coffee; tea, tea-based preparations and 
beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sweets, 
candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; 
bakery products, bread, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, frozen 
desserts, frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared dough; all 
included in class 30.

קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי 
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי מתיקה, 
ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; סוכר; גומי לעיסה; 

מוצרי מאפיה, לחם, מאפים; ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, 
טופי; גלידות, קרחוני מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, 

עוגות קפואות, קינוחים קפואים, יוגורטים קפואים; דגני ארוחת 
בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; 
תכשירי דגנים; פיצות; כריכים; תערובות של ממרח תזונתי 

ובצק מוכן לתנור; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Retail sale, retail sale over the Internet of food and 
beverage products. Advertising; business 
management; advertising by sponsoring 
entertainment activities, sporting and cultural 
activities; commercial sponsoring (advertising) 
recreational, sporting and cultural activities; all 
included in class 35.

מכירה קמעונאית, מכירה קמעונאית באינטרנט של מוצרי מזון 
ומשקאות; פרסום; ניהול עסקי; פרסום על ידי מתן חסות 

לפעילויות בידור, פעולות ספורט ותרבות; מתן חסות מסחרית 
(פרסום) לפעילויות פנאי, ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    

          

י"ח אדר תשע"ג - 32328/02/2013



 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ח אדר תשע"ג - 32428/02/2013



GAZOZ

Trade Mark No. 242705 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Menashe Kanam שם: מנשה כנם

Address: 65 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 65, תל אביב, ישראל

Identification No.: 034303610מספר זיהוי: 034303610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elisha Hakak, Adv.

Address: 65 Menachem Begin Road, Tel Aviv, 67138, 
Israel

שם: אלישע חקק, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בדין 65, תל אביב, 67138, בית א.ש.ר.א., 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"ח אדר תשע"ג - 32528/02/2013



STUDIO 56

Trade Mark No. 242706 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Menashe Kanam שם: מנשה כנם

Address: כתובת : דרך מנחם בגין 65, תל אביב, ישראל

Identification No.: 034303610מספר זיהוי: 034303610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elisha Hakak, Adv.

Address: 65 Menachem Begin Road, Tel Aviv, 67138, 
Israel

שם: אלישע חקק, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בדין 65, תל אביב, 67138, בית א.ש.ר.א., 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

י"ח אדר תשע"ג - 32628/02/2013



Ютирокс

Trade Mark No. 242707 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, D-64271, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 prevention and 
treatment of diseases and disorders of the thyroid 
gland; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול במחלות והפרעות של בלוטת 
התריס; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                                              

י"ח אדר תשע"ג - 32728/02/2013



EUTHYROX

Trade Mark No. 242708 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, D-64271, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 prevention and 
treatment of diseases and disorders of the thyroid 
gland; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול במחלות והפרעות של בלוטת 
התריס; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                                              

י"ח אדר תשע"ג - 32828/02/2013



יוטירוקס
Trade Mark No. 242709 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, D-64271, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 prevention and 
treatment of diseases and disorders of the thyroid 
gland; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול במחלות והפרעות של בלוטת 
התריס; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                                              

י"ח אדר תשע"ג - 32928/02/2013



یوتیروكس

Trade Mark No. 242710 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, D-64271, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 prevention and 
treatment of diseases and disorders of the thyroid 
gland; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול במחלות והפרעות של בלוטת 
התריס; הנכללים כולם בסוג 5.                                           

                                                              

י"ח אדר תשע"ג - 33028/02/2013



Trade Mark No. 242755 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097981 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. 85273044 ארה"ב, 22/03/2011, מספר 85273044

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 33128/02/2013



Trade Mark No. 242804 מספר סימן

Application Date 29/12/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 0666922 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 695243 איטליה מספר: 695243

Dated 13/12/1996 (Section 16) מיום 13/12/1996 (סעיף 16) 

 Owners

Name: PIRELLI TYRE S.P.A.

Address: Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (MI), Italy

Identification No.: 74285

(ITALY JOINT-STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Pneumatic tyres; pneumatic, semi-pneumatic and 
solid tyres for vehicle wheels; wheels for vehicles, 
wheel rims.

י"ח אדר תשע"ג - 33228/02/2013



Trade Mark No. 242824 מספר סימן

Application Date 08/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0881756 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guna S.p.A.

Address: Via Palmanova, 71, I-20132 MILANO, Italy

Identification No.: 74300

(Italy joint-stock 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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

homeopathic remedies for the treatment of itching 
due to skin injection or skin rashes, for the treatment 
of skin diseases, acne, wounds, cuts and irritations; 
homeopathic remedy for relieving stress and curing 
insomnia, for treating anxiety and mood swings, for 
improving concentration and memory; homeopathic 
remedies for the treatment of gastro-intestinal, 
circulatory, urinary system, prostate, mouth and teeth 
diseases; homeopathic remedies for the treatment of 
fatigue, muscle cramps and soreness; homeopathic 
remedies for the treatment of cough, headache, cold 
and flu, sore throat and tonsillitis, sinusitis, 
hypertension, hemorrhoids; homeopathic remedies 
for the treatment of gynecological disorders of 
menstrual cycle, of the menopause syndrome, of 
candida, herpes, papilloma, for the treatment of 
sexual disorders and andropause; homeopathic 
remedies for the prevention and treatment of 
allergies and asthma; homeopathic remedies for the 
treatment of articular, muscular and nerve pain and 
diseases; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; materials for dressings; disinfectants.

י"ח אדר תשע"ג - 33328/02/2013



Trade Mark No. 242861 מספר סימן

Application Date 03/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1074869 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Almond oil for cosmetic purposes; almond oil; almond 
soaps; amber (perfume); depilatory preparations; 
make-up removing preparations; lipsticks; face mask; 
shaving preparations; preservatives for leather 
(polishes); creams for leather; cosmetic preparations 
for slimming purposes; sunscreen preparations; 
aromatics (essential oils); fabric softeners; 
astringents for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for baths; bath salts, not for medical 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; dental 
hygiene goods, not for medical purposes; hair lotions; 
hair dyes; cosmetic preparations for eyelashes; 
colorants for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic sets; lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic pencils; eau-de-Cologne; lavender waters; 
scented water; toilet water; oils for cosmetic 
purposes; oils for toilet purposes; oils for perfumes 
and scents and fragrances; cosmetic milk; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; make-up 
preparations; cosmetic skin care preparations; soap 
for face and body cleaning; perfumes for women and 
men, essential oils for body and bath, after-shave 
lotions, cosmetic preparations for baths, deodorants 
for human beings, eyebrow cosmetics, lip glosses, 
lipsticks, lotions for cosmetic purposes, make-up 
preparations, make-up removing preparations, make-
up, mascara, beauty masks, eyebrow pencils, make-
up powder, shampoos, shaving stones, shaving 
soap, shaving preparations, cosmetic preparations 
for skin care.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing made of 
leather or of imitation leather; clothing; ladies' 
clothing; hoods (clothing); belts (clothing); gloves 
(clothing); sashes for wear; scarves; shawls; 
neckties; hosiery; socks; shoes; slippers; clothing for 
sports, skiing and the beach; babies' napkins of 
textile; babies' diapers of textile; underwear; coats; 
overalls; short-sleeved shirts; tee-shirts; turtlenecks; 
slips (undergarments); suits; trousers; jackets; 
pullovers; waistcoats; sweaters; frocks; shirt yokes; 
shirt fronts; ready-made linings (parts of clothing); 
coats; stuff jackets; pelerines; gabardines (clothing); 
waterproof clothing; pockets for clothing; pocket 
squares; jerseys (clothing); knitwear (clothing); 
underwear; dressing gowns; pajamas; dressing 
gowns; cap peaks; underwear.

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

י"ח אדר תשע"ג - 33428/02/2013



 Owners

Name: DSQUARED2 TM S.A.

Address: 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, 
Luxembourg

Identification No.: 73690

(Luxembourg Société Anonyme)

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/02/2011, No. 1219464 בנלוקס, 11/02/2011, מספר 1219464

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing made of 
leather or of imitation leather; clothing; ladies' 
clothing; hoods (clothing); belts (clothing); gloves 
(clothing); sashes for wear; scarves; shawls; neckties; 
hosiery; socks; shoes; slippers; clothing for sports, 
skiing and the beach; babies' napkins of textile; 
babies' diapers of textile; underwear; coats; overalls; 
short-sleeved shirts; tee-shirts; turtlenecks; slips 
(undergarments); suits; trousers; jackets; pullovers; 
waistcoats; sweaters; frocks; shirt yokes; shirt fronts; 
ready-made linings (parts of clothing); coats; stuff 
jackets; pelerines; gabardines (clothing); waterproof 
clothing; pockets for clothing; pocket squares; jerseys 
(clothing); knitwear (clothing); underwear; dressing 
gowns; pyjamas; dressing gowns; cap peaks; 
underwear

י"ח אדר תשע"ג - 33528/02/2013



XSOS

אקסוס
Trade Mark No. 242871 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: XSOS 2010 Ltd. שם: אקסוס 2010 בע"מ

Address: 16 Shamgar St., jerusalem, 94461, Israel כתובת : שמגר 16, ירושלים, 94461, ישראל

Identification No.: 514488584מספר זיהוי: 514488584

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naftali Rubin Adv.

Address: 3 Mea Shearim St., Jerusalem, 95262, Israel

שם: עו"ד נפתלי רובין

כתובת : מאה שערים 3, ירושלים, 95262, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25 דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25     

י"ח אדר תשע"ג - 33628/02/2013



Trade Mark No. 242872 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

(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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

    

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

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

United Kingdom, 16/06/2011, No. 2584821 ממלכה מאוחדת, 16/06/2011, מספר 2584821

Class: 34 סוג: 34

י"ח אדר תשע"ג - 33728/02/2013



Trade Mark No. 242873 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 800432

(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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

            

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

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

United Kingdom, 16/06/2011, No. 2584822 ממלכה מאוחדת, 16/06/2011, מספר 2584822

Class: 34 סוג: 34

י"ח אדר תשע"ג - 33828/02/2013



Trade Mark No. 242874 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Am Brunnen 1, Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 801279

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: 32 סוג: 32

Non alcoholic energy drinks; all included in class 32 משקאות אנרגיה לא אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32         

י"ח אדר תשע"ג - 33928/02/2013



EXTREMEFFS

Trade Mark No. 242875 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

Identification No.: 50869

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software which allows memory 
components to emulate traditional hard disks, 
included in class 9.

תוכנות מחשב אשר מאפשרות לרכיבי זכרון לחקות דיסקים 
קשיחים מסורתיים, הנכללים בסוג 9.                                   

          

י"ח אדר תשע"ג - 34028/02/2013



Trade Mark No. 242878 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shai Regev שם: שי רגב

Address: 38 Givat Geula street, Ramat-Gan, 52215, 
Israel

כתובת : גבעת גאולה 38, רמת גן, 52215, ישראל

Identification No.: 025418237מספר זיהוי: 025418237

Name: David Brosh שם: דוד ברוש

Address: 41 Tel Hay street, Ashdod, 77510, Israel כתובת : רח' תל חי 41, אשדוד, 77510, ישראל

Identification No.: 069825420מספר זיהוי: 069825420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anat Geter, Adv.

Address: 10 Yitzhak Ben-Zvi street, Suit 47, Hod-
HaSharon, 45373, Israel

שם: ענת גתר, עו"ד

כתובת : יצחק בן-צבי 10/47, הוד השרון, 45373, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, bags, handbags, backpacks, briefcases, 
attach? cases, notecases, cases for laptop 
computers, cases for portable hand-held devices, 
trunks, suitcases, traveling bags, travel cases, 
wallets, purses, card cases, cheque book holders, 
bags for cosmetics and perfumes (not fitted); belts; 
umbrellas; all included in class 18.

טובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תיקי-יד, 
תיקי-גב, תיקי-מסמכים, תיקי-אוגדנים, תיקי-ניירות, תיקים 
עבור מחשבים ניידים, תיקים עבור מכשירי כף-יד ניידים, 
תיקי-מטען, מזוודות, תיקי נסיעה, תיבות נסיעה, ארנקים, 
ארנקי-נשים, מחזיקי כרטיסים, מחזיקי פנקסי צ'קים, תיקים 
עבור קוסמטיקה ובשמים (שאינם מצויידים); חגורות; מטריות; 
הנכללים כולם בסוג 18.                                                     

        

י"ח אדר תשע"ג - 34128/02/2013



Trade Mark No. 242879 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shai Regev שם: שי רגב

Address: 38 Givat Geula street, Ramat-Gan, 52215, 
Israel

כתובת : גבעת גאולה 38, רמת גן, 52215, ישראל

Identification No.: 025418237מספר זיהוי: 025418237

Name: David Brosh שם: דוד ברוש

Address: 41 Tel Hay street, Ashdod, 77510, Israel כתובת : רח' תל חי 41, אשדוד, 77510, ישראל

Identification No.: 069825420מספר זיהוי: 069825420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Anat Geter, Adv.

Address: 10 Yitzhak Ben-Zvi street, Suit 47, Hod-
HaSharon, 45373, Israel

שם: ענת גתר, עו"ד

כתובת : יצחק בן-צבי 10/47, הוד השרון, 45373, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, bags, handbags, backpacks, briefcases, 
attach? cases, notecases, cases for laptop 
computers, cases for portable hand-held devices, 
trunks, suitcases, traveling bags, travel cases, 
wallets, purses, card cases, cheque book holders, 
bags for cosmetics and perfumes (not fitted); belts; 
umbrellas; all included in class 18.

טובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תיקי-יד, 
תיקי-גב, תיקי-מסמכים, תיקי-אוגדנים, תיקי-ניירות, תיקים 
עבור מחשבים ניידים, תיקים עבור מכשירי כף-יד ניידים, 
תיקי-מטען, מזוודות, תיקי נסיעה, תיבות נסיעה, ארנקים, 
ארנקי-נשים, מחזיקי כרטיסים, מחזיקי פנקסי צ'קים, תיקים 
עבור קוסמטיקה ובשמים (שאינם מצויידים); חגורות; מטריות; 
הנכללים כולם בסוג 18.                                                     

        

י"ח אדר תשע"ג - 34228/02/2013



Trade Mark No. 242880 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee-based preparations and beverages; 
iced coffee; tea, tea-based preparations and 
beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sweets, 
candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; 
bakery products, bread, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees; ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, frozen 
desserts, frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared dough; all 
included in class 30.

קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי 
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; דברי מתיקה, 
ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; סוכר; גומי לעיסה; 

מוצרי מאפיה, לחם, מאפים; ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, 
טופי; גלידות, קרחוני מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, 

עוגות קפואות, קינוחים קפואים, יוגורטים קפואים; דגני ארוחת 
בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; 
תכשירי דגנים; פיצות; כריכים; תערובות של ממרח תזונתי 

ובצק מוכן לתנור; הנכללים כולם בסוג 30.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

י"ח אדר תשע"ג - 34328/02/2013



Trade Mark No. 242884 מספר סימן

Application Date 11/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ilan Gay Zilberg שם: אילן גיא זילברג

Address: Sderot Moshe Dayan 1, Or Yehuda, 60401, 
Israel

כתובת : שדרות משה דיין 1, אור יהודה, 60401, ישראל

Identification No.: 050447317מספר זיהוי: 050447317

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: 9 סוג: 9

Computer software; software applications for mobile 
phones, tablets, mobile devices, and other 
communication appliances, all included in class 9. 

תוכנות מחשב; אפליקציות תוכנה עבור טלפונים ניידים, 
טאבלטים, התקנים ניידים, ומכשירי תקשורת אחרים, הכלולים 
כולם בסוג 9.                                                            

י"ח אדר תשע"ג - 34428/02/2013



Trade Mark No. 242885 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions including exhibitions 
for commercial or advertising purposes, presentattion 
of goods on communication media for retail 
purposes; management and advertising of shopping 
centers and centers for home and business design; 
all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות 
לרבות תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות, הצגת 

סחורות בכלי תקשורת למכירה בקמעונות, ניהול ופרסום מרכזי 
קניות ומרכזים לעיצוב הבית והעסק; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs 
including development, financing, leasing, rental, 
operation and management of real estate properties, 
including shopping centers for home and business 
design, office buildings; financial and consulting 
services related to real estate; all included in class 
36.

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי לרבות פיתוח, 
מימון, שכירה, השכרה, תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל 
מרכזי קניות, מרכזים לעיצוב הבית והעסק, בנייני משרדים; 
שירותים כלכליים ושירותי ייעוץ לגבי נכסי דלא ניידי; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

              

י"ח אדר תשע"ג - 34528/02/2013



Ownersבעלים

Name: B.R.A.P Projects Ltd. שם: ב.ר.א.פ ייזום פרוייקטים בע"מ

Address: 20 Lincolen St., Tel Aviv, 67134, Rubinshtein 
House, Israel

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

Identification No.: 511801193מספר זיהוי: 511801193

חברה פרטית

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

י"ח אדר תשע"ג - 34628/02/2013



One Design Center

וואן דיזיין סנטר
Trade Mark No. 242886 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.R.A.P Projects Ltd. שם: ב.ר.א.פ ייזום פרוייקטים בע"מ

Address: 20 Lincolen St., Tel Aviv, 67134, Rubinshtein 
House, Israel

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

Identification No.: 511801193מספר זיהוי: 511801193

חברה פרטית

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; business management; business 
administration; office functions including exhibitions 
for commercial or advertising purposes, presentattion 
of goods on communication media for retail 
purposes; management and advertising of shopping 
centers and centers for home and business design; 
all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות 
לרבות תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות, הצגת 

סחורות בכלי תקשורת למכירה בקמעונות, ניהול ופרסום מרכזי 
קניות ומרכזים לעיצוב הבית והעסק; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs 
including development, financing, leasing, rental, 
operation and management of real estate properties, 
including shopping centers for home and business 
design, office buildings; financial and consulting 
services related to real estate; all included in class 
36.

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי לרבות פיתוח, 
מימון, שכירה, השכרה, תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל 
מרכזי קניות, מרכזים לעיצוב הבית והעסק, בנייני משרדים; 
שירותים כלכליים ושירותי ייעוץ לגבי נכסי דלא ניידי; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

              

י"ח אדר תשע"ג - 34728/02/2013



Trade Mark No. 242887 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.R.A.P Projects Ltd. שם: ב.ר.א.פ ייזום פרוייקטים בע"מ

Address: 20 Lincolen St., Tel Aviv, 67134, Rubinshtein 
House, Israel

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

Identification No.: 511801193מספר זיהוי: 511801193

חברה פרטית

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; business management; business 
administration; office functions including exhibitions 
for commercial or advertising purposes, presentattion 
of goods on communication media for retail 
purposes; management and advertising of shopping 
centers and centers for home and business design; 
all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות 
לרבות תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות, הצגת 

סחורות בכלי תקשורת למכירה בקמעונות, ניהול ופרסום מרכזי 
קניות ומרכזים לעיצוב הבית והעסק; הנכללים כולם בסוג 35.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs 
including development, financing, leasing, rental, 
operation and management of real estate properties, 
including shopping centers for home and business 
design, office buildings; financial and consulting 
services related to real estate; all included in class 
36.

עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי לרבות פיתוח, 
מימון, שכירה, השכרה, תפעול וניהול של נכסי נדל"ן, כולל 
מרכזי קניות, מרכזים לעיצוב הבית והעסק, בנייני משרדים; 
שירותים כלכליים ושירותי ייעוץ לגבי נכסי דלא ניידי; הנכללים 
כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

              

י"ח אדר תשע"ג - 34828/02/2013



Trade Mark No. 242890 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Alex and Ani, LLC

Address: 115 Pettaconsett Avenue, Cranston, 02920, 
Rhode Island, U.S.A.

Identification No.: 802359

(Rhode Island Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 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; jewelry bracelets, 
rings, earrings and ear clips, tie clips, necklaces and 
jewelry chains, ornamental lapel pins, jewelry 
stickpins, pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, 
charms, watches, anklets, body jewelry, hair jewelry 
and fashion accessories. ; all included in class 14.

מתכות יקרות והסגסוגות שלהם והסחורות של מתכות יקרות או 
המצופות בהן, לא כולל בסיווגים אחרים; תכשיטים, אבנים 
יקרות; כלים הקשורים לשעונים ומדידת זמן וכרונומטרים ; 
תכשיטי צמידים, טבעות, עגילים ועגילים שאינם מחייבים 

חורים, סיכות לעניבות, ענקים ושרשראות תכשיט, סיכות דש 
לקישוט, סיכה לקישוט עניבות, תליונים, צמידי זרוע, חפתים, 

סיכות נוי, קמעים, שעונים, צמידי רגל, תכשיטים לגוף. 
תכשיטים לשיער ועזרי אופנה; הנכללים כולם בסוג 14.

                                                                                   

י"ח אדר תשע"ג - 34928/02/2013



THORIN OAKENSHIELD

Trade Mark No. 242897 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 8 סוג: 8

Axes; swords; knives; and sword scabbards; all 
included in class 08.

גרזנים; חרבות; סכינים; ונדנים לחרבות; הנכללים כולם בסוג 
                   .08

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
                                  

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

                  

Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

Class: 24 סוג: 24

Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen; all included in class 24.

טקסטיל לתלייה על הקיר; דגלי בד; בדים למקלחת; בדים 
לשולחן; בדים למיטה; הנכללים כולם בסוג 24.               

י"ח אדר תשע"ג - 35028/02/2013



Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 21/06/2011, No. 85351462 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351462

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351477 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351477

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351486 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351486

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351494 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351494

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351500 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351500

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351541 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351541

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351546 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351546

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351557 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351557

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351572 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351572

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 21/06/2011, No. 85351575 ארה"ב, 21/06/2011, מספר 85351575

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 35128/02/2013



 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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

י"ח אדר תשע"ג - 35228/02/2013



TAURIEL

Trade Mark No. 242898 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils; cosmetics; lotions, namely, hair lotions, 
aftershave lotions, body lotions; body sprays; body 
oil; bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; 
shampoos; hair spray; massage oil; non-medicated 
lip balm; non-medicated bath salts; mouthwash; pre-
moistened cosmetic wipes; sunscreen creams; tooth 
gel; toothpaste; incense sticks; all included in class 
03.

סבונים לשימוש עצמי; בשמים; מי-טואלט; שמנים אתריים; 
קוסמטיקה; תחליבים, דהיינו, תחליבים לשיער, תחליבי 

אפטרשייב, תחליבי גוף; ספריי גוף; שמן גוף; ג'ל לאמבטיה; 
שמן לאמבטיה; קצף אמבט; אבקה לאמבטיה; שמפו; ספריי 
לשיער; שמן עיסוי; משחה שאינה תרופתית לשפתיים; מלחי 

אמבט שאינם תרופתיים; מי-פה; מגבונים קוסמטיים מלוחלחים 
מראש; קרמים להגנה מהשמש; ג'ל לשיניים; משחת שיניים; 
מקלות קטורת; הנכללים כולם בסוג 03.                               

                

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 8 סוג: 8

Axes; swords; knives; and sword scabbards; all 
included in class 08.

גרזנים; חרבות; סכינים; ונדנים לחרבות; הנכללים כולם בסוג 
                   .08

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
                                  

י"ח אדר תשע"ג - 35328/02/2013



Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and 
traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; 
purses; wallets; credit card cases; gym bags; school 
bags; messenger bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מזוודות; מטריות; תיקי ספורט; 

תרמילים; תיקי בגדים; תיקי גב; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; תיקי 
יד; תגיות למזוודות; תיקים; ארנקים; ארנקים; מארזים לכרטיסי 
אשראי; תיקים לחדר-כושר; תיקי בית-ספר; תיקי שליחים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

                  

Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

Class: 24 סוג: 24

Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen; all included in class 24.

טקסטיל לתלייה על הקיר; דגלי בד; בדים למקלחת; בדים 
לשולחן; בדים למיטה; הנכללים כולם בסוג 24.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 27/06/2011, No. 85356895 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356895

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 27/06/2011, No. 85356905 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356905

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 27/06/2011, No. 85356914 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356914

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 27/06/2011, No. 85356935 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356935

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 27/06/2011, No. 85356955 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356955

Class: 14 סוג: 14

י"ח אדר תשע"ג - 35428/02/2013



 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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

U.S.A., 27/06/2011, No. 85356983 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356983

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 27/06/2011, No. 85356991 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85356991

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 27/06/2011, No. 85357002 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85357002

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 27/06/2011, No. 85357016 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85357016

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 27/06/2011, No. 85357024 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85357024

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 27/06/2011, No. 85357050 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85357050

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 27/06/2011, No. 85357067 ארה"ב, 27/06/2011, מספר 85357067

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 35528/02/2013



RADAGAST

Trade Mark No. 242899 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
                                  

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and 
traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; 
purses; wallets; credit card cases; gym bags; school 
bags; messenger bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מזוודות; מטריות; תיקי ספורט; 

תרמילים; תיקי בגדים; תיקי גב; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; תיקי 
יד; תגיות למזוודות; תיקים; ארנקים; ארנקים; מארזים לכרטיסי 
אשראי; תיקים לחדר-כושר; תיקי בית-ספר; תיקי שליחים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

                  

Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

י"ח אדר תשע"ג - 35628/02/2013



Class: 24 סוג: 24

Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen; all included in class 24.

טקסטיל לתלייה על הקיר; דגלי בד; בדים למקלחת; בדים 
לשולחן; בדים למיטה; הנכללים כולם בסוג 24.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 22/06/2011, No. 85353161 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353161

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353184 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353184

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353211 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353211

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353225 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353225

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353234 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353234

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353251 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353251

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353265 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353265

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353276 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353276

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353285 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353285

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 22/06/2011, No. 85353294 ארה"ב, 22/06/2011, מספר 85353294

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 35728/02/2013



 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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

י"ח אדר תשע"ג - 35828/02/2013



BEORN

Trade Mark No. 242900 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 8 סוג: 8

Axes; swords; knives; and sword scabbards; all 
included in class 08.

גרזנים; חרבות; סכינים; ונדנים לחרבות; הנכללים כולם בסוג 
                   .08

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
                                  

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and 
traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; 
purses; wallets; credit card cases; gym bags; school 
bags; messenger bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מזוודות; מטריות; תיקי ספורט; 

תרמילים; תיקי בגדים; תיקי גב; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; תיקי 
יד; תגיות למזוודות; תיקים; ארנקים; ארנקים; מארזים לכרטיסי 
אשראי; תיקים לחדר-כושר; תיקי בית-ספר; תיקי שליחים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             
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Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

Class: 24 סוג: 24

Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen; all included in class 24.

טקסטיל לתלייה על הקיר; דגלי בד; בדים למקלחת; בדים 
לשולחן; בדים למיטה; הנכללים כולם בסוג 24.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 23/06/2011, No. 85353869 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353869

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353882 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353882

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353899 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353899

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353914 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353914

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353925 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353925

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353939 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353939

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353952 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353952

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353969 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353969

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 23/06/2011, No. 85353983 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85353983

Class: 24 סוג: 24

י"ח אדר תשע"ג - 36028/02/2013



 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354000 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354000

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354025 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354025

Class: 28 סוג: 28

י"ח אדר תשע"ג - 36128/02/2013



BARD THE BOWMAN

Trade Mark No. 242901 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal 
bottle stoppers; all included in class 06.

פסלונים ממתכת לא יקרה; פסלים ממתכת לא יקרה; מחזיקי 
מפתחות ממתכת לא יקרה; פקקים ממתכת לבקבוקים; 

הנכללים כולם בסוג 06.                                                     
        

Class: 8 סוג: 8

Axes; swords; knives; and sword scabbards; all 
included in class 08.

גרזנים; חרבות; סכינים; ונדנים לחרבות; הנכללים כולם בסוג 
                   .08

Class: 9 סוג: 9

Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; 
pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards; all included in 
class 09.

תוכנת משחק אלקטרוני; תוכניות משחקי מולטימדיה 
אינטראקטיביים אלקטרוניים; מחסניות משחקי וידאו; דיסקים 
מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי פנטזיה ו/או סרטים 
מצוירים; DVD מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה, משחקי 
פנטזיה ו/או סרטים מצוירים; מגנטים לקישוט; CD של קלפי 

החלפה; הנכללים כולם בסוג 09.                                         
              

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal; all included in 
class 14.

תכשיטים, שעוני-יד, שעונים, מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; 
פסלונים ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג 14.                     

            

Class: 16 סוג: 16

Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, 
arts and crafts paint kits, and children's arts and 
crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins; all included 
in class 16.

ערכות אמנות ועבודות-יד, דהיינו, ערכות אמנות ועבודות יד 
בחמר, ערכות אמנות ועבודות יד בצבע, וערכות אמנות ועבודות 
יד בנייר לילדים; דמויות קרטון; פוסטרים; מדבקות; הדפסים 
ליתוגרפיים; ספרים בנושא סרטים וסיפורת; סימניות; גלויות; 

קלפי החלפה; ספרים עם הדפסי תמונות; ספרים 
למשחקי-תפקידים; לוחות שנה; הולוגרמות מודפסות; אלבומי 
אספנים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; הנכללים 

כולם בסוג 16.                                                                 
                                  

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and 
traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; 
purses; wallets; credit card cases; gym bags; school 
bags; messenger bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, 
מזוודות ותיקי נסיעות, מזוודות; מטריות; תיקי ספורט; 

תרמילים; תיקי בגדים; תיקי גב; תיקי מסמכים; פאוצ'ים; תיקי 
יד; תגיות למזוודות; תיקים; ארנקים; ארנקים; מארזים לכרטיסי 
אשראי; תיקים לחדר-כושר; תיקי בית-ספר; תיקי שליחים; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                                

Class: 20 סוג: 20

Figurines made of polymers or polymer clays; 
figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins; 
all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלונים עשויים 
משרפים; פסלים עשויים מפולימרים או חמר פולימרי; פסלים 
עשויים משרפים; הנכללים כולם בסוג 20.                             

                  

י"ח אדר תשע"ג - 36228/02/2013



Class: 21 סוג: 21

Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines; 
all included in class 21.

ספלים; ספלי בירה; גביעים; כוסות שתייה; קופסאות אוכל; 
פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; הנכללים כולם בסוג 21.     

                                          

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, headwear, jackets, sweatshirts, t-
shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and 
costumes for role playing; footwear; pajamas; and 
infant wear; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, כיסויי ראש, ג'קטים, מיזעים, חולצות T, חולצות, 
מכנסיים, שמלות, חצאיות, גרביים, עניבות ותחפושות, דהיינו, 
תחפושות ליל-כל-הקדושים ותחפושות למשחקי תפקידים; 

הנעלה; פיג'מות; ובגדי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.         
                              

Class: 28 סוג: 28

Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby craft kits for making model figures; trading 
card games; dolls; all included in class 28.

צעצועים, דהיינו, דמויות אקשן, משחקי לוח, נשקי צעצוע; 
ערכות שח-מט; פאזלים בתלת-מימד; משחקי הרכבה; ערכות 
עבודות-יד כתחביב לעשיית פסלונים מתבניות; משחקי החלפת 

קלפים; בובות; הנכללים כולם בסוג 28.   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 23/06/2011, No. 85354297 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354297

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354312 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354312

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354330 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354330

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354343 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354343

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354358 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354358

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354376 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354376

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354404 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354404

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354420 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354420

Class: 21 סוג: 21

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354439 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354439

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 23/06/2011, No. 85354452 ארה"ב, 23/06/2011, מספר 85354452

Class: 28 סוג: 28
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 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, U.S.A.

Identification No.: 802092

(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

י"ח אדר תשע"ג - 36428/02/2013



Trade Mark No. 242980 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098845 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

Identification No.: 74358

(Germany joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for body and beauty care.

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

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

European Community Trade Mark, 26/07/2011, No. 
010150373

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/07/2011, מספר 
010150373

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 36528/02/2013



Trade Mark No. 242981 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098856 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mewah Brands (S) Pte Ltd

Address: 5 International Business Park,,#05-00 Mewah 
Buildi, Singapore 609914, Singapore

Identification No.: 74359

(A company incorporated in Singapore)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils & fats and all emulsions thereof; palm oil 
for food; palm olein; palm stearin; coconut oil; palm 
kernel oil for food; palm kernel olein; palm kernel 
stearin; soya bean oil for food; corn oil; cottonseed 
oil; sunflower oil; rapeseed oil; canola oil; 
hydrogenated oil for food; hydrogenated palm olein; 
hydrogenated palm kernel olein; hydrogenated palm 
kernel stearin; hydrogenated fats; hydrogenated palm 
stearin; margarine; spreads (jams); butter; 
confectionery fat; cocoa butter substitute; cocoa 
butter replacer; cocoa butter equivalent made from 
palm oil and non-dairy fats; shortening; interesterified 
fat; butter oil substitutes; blended fats; milk fat 
substitutes; vegetable oils and fats for food; blended 
oils and fats; cheese fat; yogurt fat; milk and milk 
products; peanut butter; coconut-eggs jam; 
condensed milk; and cocoa butter.

י"ח אדר תשע"ג - 36628/02/2013



Trade Mark No. 242982 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098882 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QINGDAO FREE TRADE ZONE HONGTYRE 
INDUSTRIAL & COMMERCIAL CO., LTD.

Address: Hongtyre Industrial Park,,No. 43 Bangkok 
Road,,Qin, Shandong Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74360

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic 
tires; automobile tires; treads for vehicles, namely, 
roller belts; solid tires for vehicle wheels; casings for 
pneumatic tires; tires for airplanes; tires for bicycles 
and cycles.
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Trade Mark No. 242983 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INFASTECH INTELLECTUAL PROPERTIES 
PTE. LTD.

Address: 8 MARINA BOULEVARD, #05-02 MARINA 
BAY,,FINANCIAL C, SINGAPORE 018981, Singapore

Identification No.: 74361

(Singapore Private Company Limited by Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal fasteners, namely, bolts, rivets, blind rivets, 
screws, threaded fasteners, threaded inserts, self-
tapping fasteners, thread-forming fasteners, and 
nuts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/05/2011, No. T1106339I T1106339I סינגפור, 13/05/2011, מספר

Class: 6 סוג: 6
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Trade Mark No. 242986 מספר סימן

Application Date 10/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098946 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Grayloc Products, L.L.C.

Address: c/o Legal Dept, Oceaneering Int., Inc.,11917 FM 
52, Houston TX 77041, U.S.A.

Identification No.: 74363

(Texas, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal pipe connectors; metal pipe couplings and 
joints; metal pipe fittings; metal clamps; metal pipe 
connectors, namely, metal butt weld hubs; metal 
sealing rings for pipes.
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Trade Mark No. 242989 מספר סימן

Application Date 20/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1098995 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials; 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., 06/10/2011, No. 85441205 ארה"ב, 06/10/2011, מספר 85441205

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 242991 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099021 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

Identification No.: 72179

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 19/10/2011, No. 621852 שוויץ, 19/10/2011, מספר 621852

Class: 34 סוג: 34
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Trade Mark No. 242996 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099042 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American International Industries

Address: 2220 Gaspar Avenue, Commerce CA 90040, 
U.S.A.

Identification No.: 74367

(California, United States Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Adhesives for affixing false eyelashes; adhesives for 
false eyelashes, hair and nails; artificial eyelashes; 
cosmetic preparations for eyelashes; false eyelashes.

י"ח אדר תשע"ג - 37228/02/2013



Trade Mark No. 242998 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099064 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PYRAMID COMPUTER GMBH

Address: Bötzinger Strasse 60, 79111 FREIBURG, 
Germany

Identification No.: 74368

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; data processing equipment and 
computers.
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Trade Mark No. 243001 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099165 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, white, 
black, brown, gray, yellow and green. 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

Sambuca liqueur.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. RM2011C005825 RM2011C005825 איטליה, 23/09/2011, מספר

Class: 33 סוג: 33
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Trade Mark No. 243003 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099183 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: 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)

United Kingdom, 17/05/2011, No. 2581544 ממלכה מאוחדת, 17/05/2011, מספר 2581544

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 243010 מספר סימן

Application Date 14/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099215 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAFFE BENE Company

Address: Bene Bldg., 69-3,,Cheongdam-dong,,Gangnam-
gu,, Seoul,, Republic of Korea

Identification No.: 74371

(Republic of Korea Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Canteens; snack-bar services; tourist restaurants; 
theater-type bars; tea rooms; restaurants; drinking 
bar services; bar services; buffet restaurants; western 
style restaurants; self-service restaurants; providing 
food and drink in restaurant chains; provision of food 
and drink; food cooking agency; catering services; 
general drinking bar services; japanese restaurants; 
bakery shops; pubs; chinese restaurants; cafes; 
cafeterias; cocktail lounge services; fast-food 
restaurants; korean bar services; korean restaurants; 
providing in-flight meal services in an airplane; 
providing temporary accommodation; ice cream 
parlours; waffle parlours.

י"ח אדר תשע"ג - 37628/02/2013



Trade Mark No. 243012 מספר סימן

Application Date 28/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: REHAU AG + Co

Address: Rheniumhaus, 95111 Rehau, Germany

Identification No.: 74372

(Germany AG + Co)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hand tools (other than hand-operated); blades (parts 
of machines); electric knives; blade holders (parts of 
machines); shears, electric; cutters, cutting tools, 
cutting tools (other than hand-operated); tools (parts 
of machines); tools (holding devices for machine).

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand operated) for the 
construction of machines, apparatus and vehicles, 
and for structural engineering; irons (non-electric 
hand tools); hand tools (hand-operated); knives; 
blades (hand tools); tube cutters (hand tools); tube 
cutting instruments; shearers (hand instruments); 
cutters, cutting tools, edge tools (hand tools); drawing 
knives.

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

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

European Community Trade Mark, 06/07/2011, No. 
010138527

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/07/2011, מספר 
010138527

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

י"ח אדר תשע"ג - 37728/02/2013



Trade Mark No. 243014 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099304 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

Identification No.: 71391

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Cots, playards, highstools for children, babywalkers, 
playpens for babies, cradles, baby-changing tablets, 
changing mats, rockers for babies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/04/2011, No. 30 2011 021 584.7/20 גרמניה, 15/04/2011, מספר 584.7/20 021 2011 30

Class: 20 סוג: 20

י"ח אדר תשע"ג - 37828/02/2013



Trade Mark No. 243015 מספר סימן

Application Date 04/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099331 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany

Identification No.: 72190

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils; preparations for 
body and beauty care; hair lotions, hair care and hair 
treatment preparations; deodorants for personal use; 
dentifrices.

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

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

Germany, 08/07/2011, No. 30 2011 038 558.0/03 גרמניה, 08/07/2011, מספר 558.0/03 038 2011 30

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 37928/02/2013



Trade Mark No. 243016 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099382 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEGA SOFT (FUJIAN) HYGIENE PRODUCTS 
CO., LTD.

Address: Yihe Industrial Mansion,,Chaokeng 
fenglushan,,Nanh, 362700 Fujian, People's Republic of 
China

Identification No.: 74373

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Babies' napkin-pants (diaper-pants) of paper and 
cellulose, disposable; babies' napkins of paper and 
cellulose, disposable; babies' diapers of paper and 
cellulose, disposable; hygienic paper; paper; towels 
of paper; modelling materials; filtering materials 
(paper).

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

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

People's Republic of China, 25/03/2011, No. 
9259867

סין, 25/03/2011, מספר 9259867

Class: 16 סוג: 16

י"ח אדר תשע"ג - 38028/02/2013



Trade Mark No. 243017 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099386 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HAINING LIJIALONG PILE WEATHER STRIP 
CO., LTD.

Address: No.22, Hongqi Road,,Warp Knitting Science 
&,Techno, 314400 ZHEJIANG, People's Republic of 
China

Identification No.: 74374

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rings of rubber; seals; water-tight rings; 
weatherstripping; pipe jackets, not of metal; sealant 
compounds for joints; adhesive bands other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; plastic film, not for wrapping; insulating 
materials.

י"ח אדר תשע"ג - 38128/02/2013



Trade Mark No. 243019 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099432 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KURIHARA CORPORATION

Address: 2-7-6 Utsubo-Honmachi,,Nishi-ku,,Osaka-shi, 
Osaka-fu 550-0004, Japan

Identification No.: 74376

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing for women; clothing for men; 
knitwear (clothing); T-shirts; casual clothing; 
headgear for wear; hats; top hats; caps (headwear); 
berets; hat frames (skeletons); cap peaks; visors 
(hatmaking); sun visors; nightcaps; non-Japanese 
style outerclothing; coats; sweaters; shirts; dress 
shirts; swim wear; swim caps; aprons; collar 
protectors; socks; puttees and gaiters; fur stoles; 
shawls; scarves; gloves (clothing); neckties; 
neckerchiefs; bandanas (neckerchiefs); mufflers 
(clothing); ear muffs (clothing); braces for clothing 
(suspenders); waist bands; belts (clothing); footwear 
for women (other than boots for sports); footwear for 
men (other than boots for sports); casual footwear; 
sports shoes; sandals; shoes and boots.

Class: 26 סוג: 26

Hair bands; hair grips (slides); hair nets; hair pins; 
barrettes (hair-slides); hair ornaments; artificial 
corsages; hat pins, not of precious metal; hat 
ornaments, not of precious metal; badges for wear, 
not of precious metal; buckles (clothing accessories); 
brooches (clothing accessories); bonnet pins, not of 
precious metal; embroidered emblems; ornamental 
cloth patches; buttons; artificial flowers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/07/2011, No. 2011-051772 יפן, 22/07/2011, מספר 2011-051772

Class: 25 סוג: 25

Japan, 12/09/2011, No. 2011-065523 יפן, 12/09/2011, מספר 2011-065523

Class: 26 סוג: 26

י"ח אדר תשע"ג - 38228/02/2013



Trade Mark No. 243023 מספר סימן

Application Date 22/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099469 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SanderStrothmann GmbH

Address: Brüsseler Straße 2, 49124 Georgsmarienhütte, 
Germany

Identification No.: 74378

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for wound healing.

י"ח אדר תשע"ג - 38328/02/2013



Trade Mark No. 243028 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099564 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNION VITIVINICOLA, S.A. VIÑEDOS EN 
CENICERO

Address: Carretera de Logroño, s/n, E-26350 CENICERO 
(La Rioja), Spain

Identification No.: 74382

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, liqueurs and other 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)

Spain, 30/09/2011, No. 3000150 ספרד, 30/09/2011, מספר 3000150

Class: 33 סוג: 33

י"ח אדר תשע"ג - 38428/02/2013



Trade Mark No. 243029 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNION VITIVINICOLA, S.A. VIÑEDOS EN 
CENICERO

Address: Carretera de Logroño, s/n, E-26350 CENICERO 
(La Rioja), Spain

Identification No.: 74382

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, liqueurs and other 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)

Spain, 30/09/2011, No. 3000146 ספרד, 30/09/2011, מספר 3000146

Class: 33 סוג: 33

י"ח אדר תשע"ג - 38528/02/2013



Trade Mark No. 243031 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099578 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, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
pouches, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
machines 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, 03/05/2011, No. 615226 שוויץ, 03/05/2011, מספר 615226

Class: 34 סוג: 34

י"ח אדר תשע"ג - 38628/02/2013



Trade Mark No. 243033 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099642 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève, Switzerland

Identification No.: 74383

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products, namely raw materials intended 
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, 20/06/2011, No. 621537 שוויץ, 20/06/2011, מספר 621537

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 38728/02/2013



Trade Mark No. 243034 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099643 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRMENICH SA

Address: 1 route des Jeunes,,Case postale 239, CH-1211 
Genève, Switzerland

Identification No.: 74383

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products, namely raw materials intended 
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, 20/06/2011, No. 621538 שוויץ, 20/06/2011, מספר 621538

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 38828/02/2013



Trade Mark No. 243035 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099644 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Dark blue 
(Pantone 301 C) and blue (Pantone 298 C). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: SYNGENTA LIMITED

Address: Syngenta European Regional Centre,,Priestley 
Road,, Guildford, Surrey GU2 7YH, United Kingdom

Identification No.: 73733

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; acaricides, 
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, 
pesticides.

י"ח אדר תשע"ג - 38928/02/2013



Trade Mark No. 243036 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0310711 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRAND GMBH + CO KG

Address: Otto-Schott-Strasse 25, 97877 WERTHEIM, 
Germany

Identification No.: 74384

(Germany GMBH + CO KG (Limited Partnership))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum pumps and accessories, namely spare parts 
for vacuum pumps, vacuum apparatus.

Class: 9 סוג: 9

Physical and chemical laboratory apparatus made of 
glass and of artificial materials; thermometers; 
complete vacuum apparatus and vacuum measuring 
apparatus sets.

י"ח אדר תשע"ג - 39028/02/2013



Trade Mark No. 243044 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0749181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEKINA N.V.

Address: Berchemstraat 124, B-9690 KLUISBERGEN, 
Belgium

Identification No.: 74391

(BE Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Boots for protection against accidents, irradiation and 
fire.

י"ח אדר תשע"ג - 39128/02/2013



Trade Mark No. 243045 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0770526 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Messe München GmbH

Address: Am Messesee 2, 81829 München, Germany

Identification No.: 74392

(Germany GmbH (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial and advertising purposes.

י"ח אדר תשע"ג - 39228/02/2013



Trade Mark No. 243046 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0773531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Efes Breweries International N.V.

Address: Strawinskylaan 1227, NL-1077 XX Amsterdam, 
Netherlands

Identification No.: 76013

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; 
carbonated non-alcoholic drinks; carbonated beer-
based low-alcoholic drinks; drinks made with juices; 
drinks not included in other classes.

י"ח אדר תשע"ג - 39328/02/2013



Trade Mark No. 243049 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0842746 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Agio Sigarenfabrieken N.V.

Address: Wolverstraat 3, NL-5525 AR DUIZEL, 
Netherlands

Identification No.: 74394

(Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches.

י"ח אדר תשע"ג - 39428/02/2013



Trade Mark No. 243052 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0891394 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stokke AS

Address: Håhjem, N-6260 Skodje, Norway

Identification No.: 74396

(Norway Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Sports carriages (baby carriages), baby carriages 
and strollers, including three-wheeled versions for 
sports use; shopping trolleys, including those fitted 
for or incorporating children's seats and/or shopping 
bags; safety seats for children for vehicles; transport 
trolleys; parts and fittings for the aforementioned 
goods, not included in other classes; accessories 
specially adapted for sports carriages (baby 
carriages), baby carriages, strollers and transport 
trolleys, namely bumper cushions, seats, harnesses, 
hoods, covers, covers for rain protection, insulating 
covers and stroller liners for babies.

Class: 18 סוג: 18

Wheeled bags; shopping bags; parts and fittings for 
the aforementioned goods, not included in other 
classes; accessories specially adapted for wheeled 
bags and shopping bags, namely umbrellas, 
parasols, bags; changing bags and diaper bags; 
accessories specially adapted for sports carriages 
(baby carriages), baby carriages, strollers and 
transport trolleys, namely umbrellas and parasols.

י"ח אדר תשע"ג - 39528/02/2013



Trade Mark No. 243053 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0899109 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD.

Address: No. 10-A, Zhong Guan Cun South 
Avenue,,Haidian Dis, Beijing, People's Republic of China

Identification No.: 74397

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Agricultural fertilizers; fertilizers; compound fertilizers; 
fertilizing nutrients; chemical fertilizers; plant 
fertilizers; trace element nutrients for plants; 
agricultural chemicals, except fungicides, phytocides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; plant 
growth regulators; salts (fertilizers); humus.

י"ח אדר תשע"ג - 39628/02/2013



Trade Mark No. 243054 מספר סימן

Application Date 13/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0899904 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fritz Egger GmbH & Co. OG

Address: Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, 
Austria

Identification No.: 74398

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Laminated plastics (semi-finished goods) for the 
laminating of chip boards and wood fiber boards.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); laminated or non-
laminated chip boards and wood fiber boards; 
laminated wood fiber panels; wooden articles such as 
supports, boards, beams and pre-fabricated building 
materials for civil engineering, laminated floors, flat 
laminates; window sills.

Class: 20 סוג: 20

Furniture and parts for furniture made from wood 
fiber boards or chip boards such as work tops, fronts 
for furniture, panels as parts of furniture, edgings for 
furniture.

י"ח אדר תשע"ג - 39728/02/2013



Trade Mark No. 243055 מספר סימן

Application Date 18/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0900445 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RASCOM Computerdistribution GesmbH

Address: Huttengasse 71-75, A-1160 Wien, Austria

Identification No.: 74399

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fans and elements to cool electronic gadgets.

י"ח אדר תשע"ג - 39828/02/2013



Trade Mark No. 243056 מספר סימן

Application Date 13/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0903149 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Personal care products, namely, fragrances for 
personal use, body lotions, hand lotions, beauty 
lotions, beauty creams, body and beauty care 
cosmetics, and make-up; perfumes.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and on-line retail store services 
in the field of clothing, intimate apparel, athletic wear, 
swim wear, fashion accessories, bags and 
fragrances.

י"ח אדר תשע"ג - 39928/02/2013



Trade Mark No. 243060 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0981926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: myFC AB

Address: Saltmätargatan 8A, SE-113 59 STOCKHOLM, 
Sweden

Identification No.: 74401

(Sweden Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Battery chargers; batteries for torches; electric 
batteries; chargers for electric batteries.

י"ח אדר תשע"ג - 40028/02/2013



Trade Mark No. 243061 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0985338 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEKINA NV

Address: Berchemstraat 124, B-9690 Kluisbergen, 
Belgium

Identification No.: 74402

(BE Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Boots for protection against accidents, irradiation and 
fire.

י"ח אדר תשע"ג - 40128/02/2013



Trade Mark No. 243064 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1033244 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
yellow, blue, green, black and white is/are claimed as 
a feature of the mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Vidyo, Inc.

Address: 6th Floor,,433 Hackensack Ave, Hackensack, 
NJ 07601, U.S.A.

Identification No.: 74404

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable and non-downloadable software for 
providing video and audio communication and 
conferencing; systems comprised of microphones, 
telephones, and computer hardware for providing 
video and audio communication and conferencing.

Class: 38 סוג: 38

Teleconferencing and video conferencing services; 
technical consulting services in the field of video and 
audio conferencing.

Class: 42 סוג: 42

Design development and implementation of video 
and audio communication systems.

י"ח אדר תשע"ג - 40228/02/2013



Trade Mark No. 243065 מספר סימן

Application Date 23/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038848 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TWEEZERMAN INTERNATIONAL, LLC.

Address: 2 Tri Harbor Court, Port Washington, NY 11050, 
U.S.A.

Identification No.: 74405

(United States of America Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body and beauty care cosmetics; cosmetic pencils; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetics and 
make-up, eyebrow color, eyebrow cosmetics, 
eyebrow pencils.

Class: 8 סוג: 8

Eyebrow tweezers; tweezers for removing splinters; 
manicure implements, namely nail files, cuticle 
nippers, pedicure nippers and nail clippers; and 
scissors used for cutting hair on the body.

י"ח אדר תשע"ג - 40328/02/2013



Trade Mark No. 243066 מספר סימן

Application Date 25/03/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1041396 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GPF CONCEPT-MANAGEMENT S.A.

Address: Rue Philippe-Plantamour 34, CH-1201 Genève, 
Switzerland

Identification No.: 74406

(SUISSE Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, ventilating apparatus, 
ionization apparatus for the treatment of air; air 
purifying, deodorizing, conditioning and filtering 
apparatus and machines; sterilizers; all in relation to 
air filtaration, purification and distribution in class 11.

Class: 37 סוג: 37

Repair and installation services with  connection to 
air filtration, purification and distribution; air 
conditioning apparatus installation and repair. 

Class: 40 סוג: 40

Air purifying, deodorizing and freshening, custom 
assembling of materials for others.

Class: 42 סוג: 42

Architecture, architectural consultation; construction 
drafting; design of interior decor; material testing; 
technical project studies; surveying (engineers' 
services), engineering; software design and 
development,all in relation to air filtaration, 
purification and distribution in class 42 .

י"ח אדר תשע"ג - 40428/02/2013



Trade Mark No. 243069 מספר סימן

Application Date 27/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ח אדר תשע"ג - 40528/02/2013



Trade Mark No. 243071 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1067661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RATIONAL AG

Address: Iglinger Straße 62, 86899 Landsberg, Germany

Identification No.: 74408

(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, included in this class.

י"ח אדר תשע"ג - 40628/02/2013



Trade Mark No. 243074 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085105 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ahlstrom Corporation

Address: Salmisaarenaukio 1,, FI-00180 Helsinki, Finland

Identification No.: 74035

(Finland Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Release base paper for silicone coating.

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

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

Finland, 16/05/2011, No. T201101535 T201101535 פינלנד, 16/05/2011, מספר

Class: 16 סוג: 16

י"ח אדר תשע"ג - 40728/02/2013



Trade Mark No. 243088 מספר סימן

Application Date 18/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Universal City Studios LLC

Address: 100  Universal City Plaza, Universal City, 
California, 91608, U.S.A.

Identification No.: 568

(Delaware Limited Liability Company)

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

Prerecorded audio cassettes, prerecorded video 
cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded 
video tapes, all featuring motion pictures and 
television programs; prerecorded compact discs 
featuring music; prerecorded DVD's and CD-ROM 
programs featuring motion pictures and television 
programs; prerecorded computer software programs 
featuring motion pictures and television programs; 
interactive multimedia software programs for 
education and entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; downloadable videos, 
television programs and motion pictures.

קסטות שמע מוקלטות מראש, קסטות וידאו מוקלטות מראש, 
סרטי שמע מוקלטים מראש, קלטות וידאו מוקלטות מראש, 
כולם מכילים סרטי קולנוע ותוכניות טלויזיה; דיסקים הכוללים 
מוזיקה מוקלטים מראש; תוכנות DVD ו-CD-ROM המוקלטות 

מראש המכילות סרטי קולנוע ותוכניות טלויזיה; תוכניות 
לתוכנות מחשב המוקלטות מראש הכוללות סרטי קולנוע 

ותוכניות טלויזיה; תוכנות מולטי-מדיה אינטראקטיביות לחינוך 
ולבידור; תוכנות מולטי-מדיה אינטראקטיביות למשחקים; וידאו, 
תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע הניתנים להורדה.                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production and distribution of television programs 
and motion pictures; television programming 
services; provision of on-demand video and television 
programs and motion pictures; provision of non-
downloadable video, television programs and motion 
pictures; production and distribution of interactive, 
video and mobile games; entertainment services, 
namely, providing online games, web-based games, 
interactive games, video games and mobile games; 
amusement park services.

הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; שירותי תיכנון 
תוכניות טלוויזיה; אספקת וידיאו ותוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע 
על-פי דרישה; אספקת וידיאו, תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע 
שאינם ניתנים להורדה; הפקה והפצה של משחקי וידיאו 

אינטראקטיביים ומשחקים אינטראקטיביים לשימוש עם טלפון 
נייד; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, משחקים 
מבוססי אינטרנט, משחקים אינטראקטיביים, משחקי וידיאו 
ומשחקים לשימוש עם טלפון נייד; שירותי פארק שעשועים.

                                                                   

י"ח אדר תשע"ג - 40828/02/2013



Trade Mark No. 243089 מספר סימן

Application Date 18/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Universal City Studios LLC

Address: 100  Universal City Plaza, Universal City, 
California, 91608, U.S.A.

Identification No.: 568

(Delaware Limited Liability Company)

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

Prerecorded audio cassettes, prerecorded video 
cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded 
video tapes, all featuring motion pictures and 
television programs; prerecorded compact discs 
featuring music; prerecorded DVD's and CD-ROM 
programs featuring motion pictures and television 
programs; prerecorded computer software programs 
featuring motion pictures and television programs; 
interactive multimedia software programs for 
education and entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; downloadable videos, 
television programs and motion pictures.

קסטות שמע מוקלטות מראש, קסטות וידאו מוקלטות מראש, 
סרטי שמע מוקלטים מראש, קלטות וידאו מוקלטות מראש, 
כולם מכילים סרטי קולנוע ותוכניות טלויזיה; דיסקים הכוללים 
מוזיקה מוקלטים מראש; תוכנות DVD ו-CD-ROM המוקלטות 

מראש המכילות סרטי קולנוע ותוכניות טלויזיה; תוכניות 
לתוכנות מחשב המוקלטות מראש הכוללות סרטי קולנוע 

ותוכניות טלויזיה; תוכנות מולטי-מדיה אינטראקטיביות לחינוך 
ולבידור; תוכנות מולטי-מדיה אינטראקטיביות למשחקים; וידאו, 
תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע הניתנים להורדה.                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production and distribution of television programs 
and motion pictures; television programming 
services; provision of on-demand video and television 
programs and motion pictures; provision of non-
downloadable video, television programs and motion 
pictures; production and distribution of interactive, 
video and mobile games; entertainment services, 
namely, providing online games, web-based games, 
interactive games, video games and mobile games; 
amusement park services.

הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; שירותי תיכנון 
תוכניות טלוויזיה; אספקת וידיאו ותוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע 
על-פי דרישה; אספקת וידיאו, תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע 
שאינם ניתנים להורדה; הפקה והפצה של משחקי וידיאו 

אינטראקטיביים ומשחקים אינטראקטיביים לשימוש עם טלפון 
נייד; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקים מקוונים, משחקים 
מבוססי אינטרנט, משחקים אינטראקטיביים, משחקי וידיאו 
ומשחקים לשימוש עם טלפון נייד; שירותי פארק שעשועים.

                                                                   

י"ח אדר תשע"ג - 40928/02/2013



Trade Mark No. 243183 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099662 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHANEL

Address: 135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, France

Identification No.: 73144

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, essential oils, hair lotions, 
dentifrices, soap.

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

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

France, 06/05/2011, No. 113829311 צרפת, 06/05/2011, מספר 113829311

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 41028/02/2013



Trade Mark No. 243185 מספר סימן

Application Date 26/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099687 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, publicity and promotional services; 
promoting the goods and services of others via 
computer and communication networks; business 
advice, information or inquiries; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
computerized file management; computer data 
storage, namely computer data compilation; 
compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer 
databases.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, especially providing multiple 
users with access to a computer network; providing 
on-line discussion and communication fora; 
electronic exchange of data via computers; rental of 
access time to computer databases; transmission of 
computer programs, that can be accessed via access 
codes to personalized web pages, by means of 
computer networks and the Internet; provision of 
access enabling the temporary use of non-
downloadable software applications; providing 
access to an Internet site offering technology 
enabling on-line users to share information over 
several Internet sites; providing access to information 
on goods and services from consultable indexes and 
databases.

Class: 41 סוג: 41

Publication of electronic magazines and blogs on the 
Internet (electronic publication of periodicals on-line), 
providing user generated or specified content.

Class: 42 סוג: 42

Computing services, namely creating virtual 
communities allowing registered users to establish 
groups and organize events, take part in discussions 
and participate in social, community and professional 
networking (creating web sites for others); computer 
programming services; rental of computer software; 
computing services, namely hosting electronic 
infrastructure for others for the arranging and 
conducting of interactive meetings, events and 
discussions via communication networks.

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

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

י"ח אדר תשע"ג - 41128/02/2013



 Owners

Name: DASSAULT SYSTEMES

Address: 10 rue Marcel Dassault, F-78140 VELIZY 
VILLACOUBLAY, France

Identification No.: 71726

(France Société anonyme de droit français)

France, 30/03/2011, No. 11 3 819 098 צרפת, 30/03/2011, מספר 098 819 3 11

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 41228/02/2013



Trade Mark No. 243187 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099698 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik Goldschmidt GmbH

Address: Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Germany

Identification No.: 72635

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, namely 
organic and organosilicon compounds for use in the 
industrial manufacturing and processing of polymer 
dispersions, and for the industrial manufacturing of 
cleaning agents and care products for a broad variety 
of surfaces.

י"ח אדר תשע"ג - 41328/02/2013



Trade Mark No. 243189 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099713 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: 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)

Australia, 10/11/2011, No. 1458727 אוסטרליה, 10/11/2011, מספר 1458727

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 41428/02/2013



Trade Mark No. 243190 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099715 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tine SA

Address: Dronning Eufemias gate 6, N-0191 Oslo, 
Norway

Identification No.: 74420

(Norway Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; cheese; dairy products; 
edible oils and fats.

י"ח אדר תשע"ג - 41528/02/2013



Trade Mark No. 243191 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099720 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; personal 
computers; liquid crystal display monitors; 
televisions; electronic notice boards; digital signage; 
graphic boards; recorded computer programs; 
downloadable computer programs; computer 
software for controlling images displayed on a 
monitor; computer software for quality control (QC) of 
monitors; integrated circuits; monitor stands; 
luminance sensors; colorimeters; video signal 
distributors; video signal splitters; video signal 
converters; apparatus for wireless data transmission 
between a computer and computer peripherals; 
switching apparatus for selectively using multiple 
computers; video telephones; electric cables; 
mouses (data processing equipment); remote 
controller for televisions.

י"ח אדר תשע"ג - 41628/02/2013



Trade Mark No. 243192 מספר סימן

Application Date 17/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099736 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Corporación Industrial Z-Mobile, S.L.

Address: C/ María de Luna, 11 - Nave 14, E-50018 
Zaragoza, Spain

Identification No.: 74421

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motors and engines for vehicles, internal combustion 
engines, accessories for motors and engines, engine 
blocks, clutches, vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or water and particularly vehicles in 
general; chassis, bodies.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services in stores in connection 
with vehicles and parts and accessories thereof; 
advertising services, import and export of vehicles in 
general.

Class: 37 סוג: 37

Services in connection with a service station 
business; painting; pumicing; repair; lubrication; 
washing and cleaning of vehicles and repair of tires.

י"ח אדר תשע"ג - 41728/02/2013



Trade Mark No. 243195 מספר סימן

Application Date 18/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099770 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, red, 
white, gold, dark brown, burgundy, copper. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

Address: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 
PA3 4DY, United Kingdom

Identification No.: 71710

(UK Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; ciders.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/06/2011, No. 
010046291

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/06/2011, מספר 
010046291

Class: 33 סוג: 33

י"ח אדר תשע"ג - 41828/02/2013



Trade Mark No. 243197 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099822 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Idee Products Pty Ltd

Address: 69 Fitzroy Street, SURRY HILLS NSW 2010, 
Australia

Identification No.: 74425

(Australia Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pocket wallets including bifold pocket wallets; beach 
bags; garment bags for travel; school bags; shopping 
bags; travelling bags; handbags; purses; purses, not 
of precious metal.

י"ח אדר תשע"ג - 41928/02/2013



Trade Mark No. 243198 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099829 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, 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, 17/05/2011, No. 
010009694

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/05/2011, מספר 
010009694

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 42028/02/2013



Trade Mark No. 243199 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ivoclar Vivadent AG

Address: Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan, 
Liechtenstein

Identification No.: 74426

(Liechtenstein Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Materials for dentistry, namely for the manufacture of 
dental filling materials; materials for the cavity 
treatment; materials for the cosmetic restoration of 
damaged teeth; dental composites.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/06/2011, No. 16084 ליכטנשטיין, 15/06/2011, מספר 16084

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 42128/02/2013



Trade Mark No. 243200 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099838 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Kioto Clear Energy AG

Address: Solarstr. 1, A-9300 St. Veit/Glan-Industriepark, 
Austria

Identification No.: 74427

(Austria Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating systems using alternative types of energy; 
heating, ventilating, water supply and sanitary 
apparatus and installations; water heaters and 
storage water heaters, heat accumulators; collectors 
using solar energy; solar heating systems.

י"ח אדר תשע"ג - 42228/02/2013



Trade Mark No. 243202 מספר סימן

Application Date 08/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 74429

(Germany Aktiengesellschaft (Joint Stock Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings, 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, 16/04/2011, No. 30 2011 022 334.3/09 גרמניה, 16/04/2011, מספר 334.3/09 022 2011 30

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 42328/02/2013



Trade Mark No. 243203 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Evonik Goldschmidt GmbH

Address: Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Germany

Identification No.: 72635

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry, namely 
organic and organosilicon intermediates for use in 
the industrial manufacturing and processing of 
plastics and for the industrial manufacturing of paints, 
lacquers and Coatings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
009976622

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/05/2011, מספר 
009976622

Class: 1 סוג: 1

י"ח אדר תשע"ג - 42428/02/2013



Trade Mark No. 243205 מספר סימן

Application Date 17/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099940 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

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

Identification No.: 72354

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations (included in this class).

י"ח אדר תשע"ג - 42528/02/2013



Trade Mark No. 243206 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1099969 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Tudor SA

Address: Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

Identification No.: 72187

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, horological items, namely watches, 
wristwatches, component parts for horological items 
and accessories for horological items not included in 
other classes, clocks and other chronometric 
instruments, chronometers, chronographs, apparatus 
for timing sports events, apparatus and instruments 
for marking and measuring time not included in other 
classes; dials, clock hands (clock and watch making), 
cases, boxes and presentation cases for timepieces 
and jewelry.

י"ח אדר תשע"ג - 42628/02/2013



Trade Mark No. 243208 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100002 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pacotrade AG

Address: Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug, Switzerland

Identification No.: 74432

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric kitchen machines; electric blenders for 
household purposes; mixers [machines]; electric food 
processors; all aforesaid goods are 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, 27/05/2011, No. 616577 שוויץ, 27/05/2011, מספר 616577

Class: 7 סוג: 7

י"ח אדר תשע"ג - 42728/02/2013



Trade Mark No. 243209 מספר סימן

Application Date 31/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inivai Technologies Pty Ltd

Address: 136 Balcombe Road, Mentone VIC 3194, 
Australia

Identification No.: 72599

(Australia An Australian Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for measuring physical and 
chemical characteristics of cells or other particles; 
computer software for gathering, analysing, 
organising and displaying data in the field of cell 
analysis; recorded materials including discs, the 
aforesaid software, tapes and other recordings sold 
together as part of a unit.

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

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

Australia, 02/05/2011, No. 1422867 אוסטרליה, 02/05/2011, מספר 1422867

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 42828/02/2013



Trade Mark No. 243210 מספר סימן

Application Date 26/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100019 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Bacon; bouillon concentrates; jams; cream (dairy 
products); peas, preserved; mushrooms, preserved; 
jellies for food; suet for food; fat-containing mixtures 
for bread slices; frozen fruits; salted fish; crystallized 
fruits; raisins; caviar; ginger jam; yoghurt; cocoa 
butter; sauerkraut; potato flakes; potato chips; kefir 
(milk beverage); charcuterie; black pudding (blood 
sausage); croquettes; corn oil; meat extracts; meat, 
tinned; meat; meat, preserved; salted meats; 
margarine; marmalade; butter; chocolate nut butter; 
butter cream; milk; milk products; vegetables, tinned; 
vegetable salads; vegetables, preserved; vegetables, 
dried; gherkins; olives, preserved; liver pastes; liver; 
piccalilli; fish fillets; fish, tinned; foods prepared from 
fish; fruit salads; pork; cheese; whey; rennet; tofu; 
soya beans, preserved, for food; sunflower oil for 
food; sausages; sausages in batter; soups; 
preparations for making soups; vegetable soup 
preparations; tomato puree; tomato juice for cooking; 
tuna fish; fruit, preserved; frosted fruits; fruit peel; fruit 
pulp; fruit jellies; fruit, stewed; fruits, tinned; edible 
fats; edible oils; apple puree; powdered eggs; eggs.

י"ח אדר תשע"ג - 42928/02/2013



Class: 30 סוג: 30

Flour for food; farinaceous foods; pastries; bread 
rolls; buns; sandwiches; waffles; vermicelli (noodles); 
oatmeal; oat flakes; oat-based food; biscuits; 
mustard; mustard meal; custard; leaven; artificial 
coffee; aromatic preparations for food; cereal 
preparations; coffee-based beverages; coffee 
beverages with milk; cocoa; cocoa beverages with 
milk; cocoa-based beverages; caramels (candy); 
potato flour for food; ketchup (sauce); tortillas; starch 
for food; groats for human food; corn, roasted; corn 
flour; popcorn; turmeric for food; cooking salt; 
liquorice (confectionery); meat pies; peppermint 
sweets; mayonnaise; macaroni; farinaceous food 
pastes; semolina; chow-chow (condiment); marzipan; 
royal jelly for human consumption, not for medical 
purposes; honey; molasses for food; almond 
confectionery; flour-milling products; pancakes; 
spring rolls; gruel, with a milk base, for food; tea-
based beverages; infusions, not medicinal; ravioli; 
pepper; peppers (seasonings); allspice; cookies; 
quiches; pizzas; chips (cereal products); corn flakes; 
pies; fondants (confectionery); condiments; 
gingerbread; spices; puddings; rice; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; soya 
sauce; malt for human consumption; tomato sauce; 
sauces (condiments); garden herbs, preserved 
(seasonings); spaghetti; rusks; breadcrumbs; petit-
beurre biscuits; cakes; fruit jellies (confectionery); 
bread; chicory (coffee substitute); sweetmeats 
(candy); sugar; sugar confectionery; tea; saffron 
(seasoning).

Class: 31 סוג: 31

Oranges; peanuts (fruits); beans, fresh; beet; grapes, 
fresh; marrows; nuts (fruits); peas, fresh; 
mushrooms, fresh; mushroom spawn for 
propagation; live animals; rye; cereal seeds, 
unprocessed; grains for animal consumption; fish 
spawn; potatoes, fresh; chestnuts, fresh; flowers, 
natural; flower bulbs; roots for food; nettles; groats for 
poultry; maize; sesame; lemons; grains (seeds); oats; 
vegetables, fresh; cucumbers; peppers (plants); 
forage; bred stock; fruit, fresh; wheat; fish, live; 
fishmeal for animal consumption; seedlings; plants; 
lettuce; hay; truffles, fresh; cattle food; hop cones; 
hops; leeks; onions, fresh vegetables; citrus fruit; 
rose bushes; berries, fresh fruits; barley.

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; non-alcoholic beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; grape must, 
unfermented; seltzer water; waters (beverages); table 
waters; aerated water; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; mineral water (beverages); preparations 
for making mineral water; whey beverages; 
preparations for making beverages; fruit nectars, 
non-alcoholic; vegetable juices (beverages); beer; 
sarsaparilla (soft drink); syrups for beverages; syrups 
for lemonade; soda water; fruit juices; malt beer; 
must; tomato juice (beverage); non-alcoholic fruit 
extracts.

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

י"ח אדר תשע"ג - 43028/02/2013



 Owners

Name: Fermerske gospodarstvo "Tavifa"

Address: vul. Kotovskogo, 25,,smt. 
Voskresenske,,Zhovtneviy, Mikolayivska obl. 57210, 
Ukraine

Identification No.: 74433

(Ukraine Farm)

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

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

Ukraine, 17/06/2011, No. m201109511 m201109511 אוקראינה, 17/06/2011, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 32 סוג: 32

י"ח אדר תשע"ג - 43128/02/2013



Trade Mark No. 243211 מספר סימן

Application Date 08/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100022 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 74147

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings, 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, 16/04/2011, No. 30 2011 022 338.6/09 גרמניה, 16/04/2011, מספר 338.6/09 022 2011 30

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 43228/02/2013



Trade Mark No. 243212 מספר סימן

Application Date 08/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100023 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 74147

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings, 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, 16/04/2011, No. 30 2011 022 337.8/09 גרמניה, 16/04/2011, מספר 337.8/09 022 2011 30

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 43328/02/2013



Trade Mark No. 243213 מספר סימן

Application Date 08/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100024 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

Identification No.: 74147

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic solar modules and their parts and 
fittings, 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, 16/04/2011, No. 30 2011 022 335.1/09 גרמניה, 16/04/2011, מספר 335.1/09 022 2011 30

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 43428/02/2013



Trade Mark No. 243217 מספר סימן

Application Date 18/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100073 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GAULME

Address: 325 rue Saint Martin, F-75003 PARIS, France

Identification No.: 73345

(France Société anonyme à directoire)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soap; perfumery, perfumes, toilet water, eaux de 
parfum, essential oils, cosmetics, eyelash cosmetics, 
eyebrow cosmetics, eye cosmetics, lip cosmetics, 
cosmetic preparations for the skin, preparations not 
for medical purposes for skin care; hair lotions, 
dentifrices, deodorants for personal use, cosmetic 
milk, talc, cosmetic body oils, body cream not for 
medical purposes, make-up preparations, shaving 
preparations, shaving foams, shaving gels, after-
shave lotions, shaving soaps, cosmetic kits, 
shampoos; oils, bath salts, bath lotions not for 
medical purposes.

י"ח אדר תשע"ג - 43528/02/2013



Trade Mark No. 243218 מספר סימן

Application Date 04/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100098 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NxThera

Address: 4186 Lexington Ave. N., St. Paul MN 55126, 
U.S.A.

Identification No.: 74435

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for applying energy to tissue in 
prostate, bladder and/or kidney related treatments, 
namely, probes and devices that deliver thermal 
energy, energy control systems comprised of an 
energy supply and an electronic control unit, and fluid 
supply units for use with the probes, devices and 
energy control systems to generate a thermal vapor.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/05/2011, No. 85331211 ארה"ב, 26/05/2011, מספר 85331211

Class: 10 סוג: 10

י"ח אדר תשע"ג - 43628/02/2013



Trade Mark No. 243219 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100139 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEGA SOFT (FUJIAN) HYGIENE PRODUCTS 
CO., LTD

Address: Yihe Industrial 
Mansion,,Chaokengfenglushan,,Nanhu, Fujian Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 74436

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Hygienic paper; babies' napkins of paper and 
cellulose, disposable; coasters of paper; towels of 
paper; babies' diapers of paper and cellulose, 
disposable; babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper and cellulose, disposable.

י"ח אדר תשע"ג - 43728/02/2013



Trade Mark No. 243220 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100140 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEGA SOFT (FUJIAN) HYGIENE PRODUCTS 
CO., LTD

Address: Yihe Industrial 
Mansion,,Chaokengfenglushan,,Nanhu, Fujian Province, 
People's Republic of China

Identification No.: 74436

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Hygienic paper; babies' napkins of paper and 
cellulose, disposable; coasters of paper; towels of 
paper; babies' diapers of paper and cellulose, 
disposable; babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper and cellulose, disposable.

י"ח אדר תשע"ג - 43828/02/2013



Trade Mark No. 243223 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100153 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dotcom Retail Limited

Address: Davrom House, Lyons Road,, Trafford Park 
Manchester M17 1RN, United Kingdom

Identification No.: 74437

(UK (England and Wales Company Number 06397939) 
Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Fragrances and perfumery; toiletries and personal 
care products; soaps, shampoos, conditioners; hair 
care preparations; skin care preparations; cosmetics; 
sun care and sun tanning preparations; essential oils.

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale of fragrances, 
perfume, toiletries, cosmetics, soaps, shampoos, hair 
care preparations, skin care preparations, essential 
oils, sun care and tanning preparations.

י"ח אדר תשע"ג - 43928/02/2013



Trade Mark No. 243224 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Huike Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Buildings 1, 2, 3,,Huike Industrial Park,,Minying, 
Baoan District, Shenzhen, People's Republic of China

Identification No.: 74438

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic pocket translators; computers; laptop 
computers; smart cards (integrated circuit cards); 
computer programs (downloadable software); 
computer peripheral devices; mouse (data 
processing equipment); computer keyboards; 
television apparatus; camcorders; cabinets for 
loudspeakers; DVD players; slide projectors; 
cameras (photography); slides (photography); 
notebook computers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/08/2011, No. 
9803313

סין, 03/08/2011, מספר 9803313

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 44028/02/2013



Trade Mark No. 243225 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100182 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Ferei Lighting Co.,Ltd

Address: 3rd Industrial Zone,,Xiakeng 
Village,,Tongle,,Long, Shenzhen, People's Republic of 
China

Identification No.: 74439

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Solar water heaters; lighting flashlight; flashlights; 
pocket torches; safety lamps; light for vehicles; 
refrigerators; microwave ovens (kitchen appliances); 
air conditioning installations; lamps.

י"ח אדר תשע"ג - 44128/02/2013



Trade Mark No. 243226 מספר סימן

Application Date 07/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100217 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: MEGAFORT PHARMA, S.L.

Address: Diagonal, 549 - 5ª planta - Edificio L'Illa, E-
08029 Barcelona, Spain

Identification No.: 74440

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutraceutical products for enhancing health, all the 
aforementioned goods being for medical purposes, 
comprising omega fatty acids and being in powder, 
pill, capsule, sugar coated pill, tablet, gel cap and 
pearl, bar and liquid form; nutraceutical products for 
use as dietary supplements, all the aforementioned 
goods being for medical purposes, comprising 
omega fatty acids and being in powder, pill, capsule, 
sugar coated pill, tablet, gel cap and pearl, bar and 
liquid form.

י"ח אדר תשע"ג - 44228/02/2013



Trade Mark No. 243227 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO

Address: 1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC, 
France

Identification No.: 74441

(FRANCE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks (excluding milk beverages, milk 
predominating, beverages made with cocoa, coffee 
or chocolate); fruit drinks and fruit juices; aperitifs, 
non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; essences for 
making beverages; lemonades; soda water; syrups 
and other preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer); alcoholic 
essences; alcoholic extracts; aperitifs; alcoholic 
beverages containing fruit; cocktails; cognac 
(brandy); digesters (liqueurs and spirits); spirits; 
liqueurs; wine.

Class: 43 סוג: 43

Bar services; cafés; cafeterias; restaurant services 
(meals); fast-food restaurants; food and drink 
catering; hotel services; temporary accommodation; 
information relating to services provided by bars, 
cafés, hotels.

י"ח אדר תשע"ג - 44328/02/2013



Trade Mark No. 243228 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thum, Peter

Address: 31 Union Square West, 6D, New York NY 
10003, U.S.A.

Identification No.: 74442

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; watches.

Class: 18 סוג: 18

Leather handbags; luggage.

Class: 25 סוג: 25

Men's apparel, namely, blazers, belts, boots, hats, 
jackets, jeans, overcoats, pants, raincoats, scarves, 
shorts, shoes, socks, suits, sweaters, ties, tuxedos, 
vests; women's apparel, namely, blazers, blouses, 
belts, boots, coats, dresses, hats, jackets, jeans, 
raincoats, scarves, shorts, skirts, overcoats, pants, 
shoes, socks, stockings, suits, sweaters and vests.

י"ח אדר תשע"ג - 44428/02/2013



Trade Mark No. 243231 מספר סימן

Application Date 18/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100247 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEKS Industries Pty Ltd

Address: 5/841 Mountain Highway, BAYSWATER VIC 
3153, Australia

Identification No.: 74444

(Australia Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Seal devices in this class incorporating a resilient 
component or components; including seal devices for 
use in sealing about a member extending through an 
aperture in another member.

י"ח אדר תשע"ג - 44528/02/2013



Trade Mark No. 243233 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100289 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Tissot SA

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

Identification No.: 71576

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retailing of horological goods and jewelry; retailing, 
via global computer networks, of horological goods 
and jewelry.

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

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

Switzerland, 30/09/2011, No. 621246 שוויץ, 30/09/2011, מספר 621246

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 44628/02/2013



Trade Mark No. 243235 מספר סימן

Application Date 28/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100295 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.

י"ח אדר תשע"ג - 44728/02/2013



Trade Mark No. 243245 מספר סימן

Application Date 20/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Christof Werschkull

Address: Wilhelmshöhe 3-5, 42655 Solingen, Germany

Identification No.: 74452

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; triathlon clothing, 
knitwear (clothing), bathing trunks, bathing suits, 
bathing caps; clothing accessories, included in this 
class.

י"ח אדר תשע"ג - 44828/02/2013



Trade Mark No. 243247 מספר סימן

Application Date 20/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100405 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements (hand-operated); 
abrading instruments (hand instruments); adzes 
(tools); agricultural implements, hand-operated; 
annular screw plates; side arms; insecticide 
atomizers (hand tools); augers (hand tools); awls; 
axes; cutting bars; bayonets; beard clippers; fireplace 
bellows (hand tools); tool belts (holders); bill-hooks; 
bits (hand tools); bits (parts of hand tools); blade 
sharpening instruments; blades for planes; blades 
(hand tools); bludgeons; border shears; borers; bow 
saws; braiders (hand tools); branding irons; breast 
drills; budding knives; bushhammers; skinning 
appliances and instruments for butchers' animals; 
can openers, non-electric; carpenters' augers; razor 
cases; cattle marking tools; cattle shearers; cattle 
skinning instruments; cattle stunning appliances; 
caulking irons; centre punches (hand tools); cheese 
slicers, non-electric; chisels; choppers (knives); 
clamps for carpenters or coopers; cleavers; crimping 
irons; crow bars; eyelash curlers; curling tongs; 
cuticle nippers; cutlery, other then surgical cutlery; 
cutter bars; cutters; pizza cutters, non-electric; cutting 
tools (hand tools); daggers; implements for decanting 
liquids; depilation appliances, electric and non-
electric; destructing apparatus for plant parasites; 
glaziers' diamonds; dies; diggers; ditchers; drawing 
knives; drill holders; drills; ear-piercing apparatus; 
earth rammers; edge tools; egg slicers, non-electric; 
embossers; emery grinding wheels; engraving 
needles; expanders; extension pieces for braces for 
screwtaps; nail extractors; farriers' knives; files 
(tools); fingernail polishers, electric or non-electric; 
fire irons; fireplace bellows; harpoons for fishing; flat 
irons, non-electric; fleshing knives; forks; foundry 
ladles; frames for handsaws; fruit pickers; fullers; 
fulling tools; garden tools, hand-operated; gimlets; 
glazing irons; goffering irons; gouges; grafting tools; 
grindstones; guns; guns, hand-operated, for the 
extrusion of mastics; hackles; hainault scythes; hair 
clippers for animals; hair clippers for personal use, 
electric and non-electric; hand implements for hair 
curling, non-electric; hair-removing tweezers; 
hammer sharpeners; hammers; hand drills; hand 
pumps; hand tools, hand-operated; harpoons; 
hatchets; hoes; holing axes; hollowing bits; hoop 
cutters; hunting knives; ice picks; insecticide 
atomizers; insecticide sprayers; insecticide 
vaporizers; irons, non-electric; lifting jacks, hand-
operated; jig-saws; knife steels; knives; knuckle 
dusters; ladles; lasts (shoemakers' hand tools); lawn 
clippers; leather strops; levers; livestock marking 
tools; machetes; mallets (hand instruments); 
manicure sets; manicure sets, electric; marline 

י"ח אדר תשע"ג - 44928/02/2013



spikes; masons' hammers; mattocks; meat choppers; 
metal band stretchers; milling cutters; mincing knives; 
mitre boxes; molding irons; money scoops; mortars 
for pounding; mortise axes; mortise chisels; moulding 
irons; nail buffers, electric or non-electric; nail 
clippers, electric or non-electric; nail drawers; nail 
files; nail files, electric; nail nippers; nail punches; 
needle files; needle-threaders; nippers; numbering 
punches; nutcrackers; oyster openers; palette knives; 
paring irons; paring knives; pedicure sets; penknives; 
perforating tools; pestles for pounding; pickaxes; 
pickhammers; picks; ear piercing apparatus; pin 
punches; pincers; plane irons; planes; plant parasite 
killing apparatus; pliers; police batons; polishing irons 
(glazing tools); priming irons (hand tools); pruning 
knives; pruning scissors; pruning shears; punch 
pliers; punch rings (knuckle dusters); punches; 
rabbeting planes; rakes; sand trap rakes; rammers; 
rams; rasps; ratchets; razor blades; razor strops; 
razors, electric or non-electric; reamer sockets; 
reamers; riveters; riveting hammers; sabers; saw 
blades; saw holders; saws; sword scabbards; scaling 
knives; scissors; scrapers; scraping tools; screw 
stocks; extension pieces for braces for screw taps; 
screwdrivers; screw-thread cutters; scythe rings; 
scythe stones; scythes; secateurs; sharpening 
instruments; sharpening steels; sharpening stones; 
sharpening wheels; shaving cases; shear blades; 
shearers; shears; shovels; sickles; side arms, other 
than firearms; silver plate (knives, forks and spoons); 
instruments and tools for skinning animals; 
appliances and instruments for slaughtering butchers' 
animals; sledgehammers; spades; spanners; 
spatulas; spoons; squares (hand tools); stamping-out 
tools; stamps; stone hammers; stretchers for wire 
and metal bands; stropping instruments; cattle 
stunning apparatus; sugar tongs; swords; syringes for 
spraying insecticides; table cutlery (knives, forks and 
spoons); table forks; tableware (knives, forks and 
spoons); tap wrenches; taps; apparatus for tattooing; 
thistle extirpators; threaders; instruments for 
punching tickets; tin openers, non-electric; tongs; tree 
pruners; trowels; trowels (gardening); truncheons; 
tube cutters; tube cutting instruments; tweezers; 
vegetable choppers; vegetable knives; vegetable 
shredders; vegetable slicers; vices; weeding forks; 
whetstone holders; whetstones; wick trimmers 
(scissors); ladles for wine; wire stretchers; wrenches.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; abrasive 
pads for kitchen purposes; abrasive sponges for 
scrubbing the skin; aerosol dispensers, not for 
medical purposes; indoor aquaria; aquarium hoods; 
autoclaves, non-electric; baby baths, portable; bowls; 
basins; baskets for domestic use; basting spoons, for 
kitchen use; carpet beaters, not being machines; 
beaters, non-electric; beer mugs; heat insulated 
containers for beverages; dust bins; bird baths; 
birdcages; blenders, non-electric, for household 
purposes; bootjacks; boot trees; bottle gourds: bottle 
openers; bottles; refrigerating bottles, glass bowls; 

י"ח אדר תשע"ג - 45028/02/2013



boxes of glass; boxes for sweetmeats; boxes of 
metal, for dispensing paper towels; soap boxes; 
bread baskets, domestic; bread bins; bread boards; 
animal bristles; brooms; brush goods; brushes; 
dishwashing brushes; shaving brushes; electric 
brushes, except parts of machines; brushes for 
cleaning tanks and containers; brushes for footwear; 
material for brush-making; buckets; buckskin for 
cleaning; perfume burners; busts of china, terra-cotta 
or glass; butter dishes; butter-dish covers; 
buttonhooks; trays; cages for household pets; cake 
molds; candlesticks; candle extinguishers; candle 
rings; carboys; carpet beaters; carpet sweepers; 
comb cases; cauldrons; ceramics for household 
purposes; chamber pots; chamois leather for 
cleaning; cheese-dish covers; china ornaments; 
chopsticks; cinder sifters (household utensils); 
cleaning instruments, hand-operated; cloth for 
cleaning; cleaning tow; closures for pot lids; cloth for 
washing floors; clothes racks, for drying; clothes-
pegs; clothes-pins; clothing stretchers; cloths for 
cleaning; coal scuttles; coasters, not of paper and 
other than table linen; cocktail stirrers; coffee filters, 
non-electric; coffee grinders, hand-operated; coffee 
percolators, non-electric; coffee services; coffeepots, 
non-electric; portable coldboxes, non-electric; combs; 
confectioners' decorating bags; containers for 
household or kitchen use; cookery molds (moulds); 
cookie cutters; cookie jars; cooking pot sets; cooking 
pots; cooking skewers, of metal; cooking utensils, 
non-electric; coolers (ice pails); food cooling devices 
containing heat exchange fluids, for household 
purposes; corkscrews; cosmetic utensils; cotton 
waste for cleaning: covers for dishes; covers, not of 
paper, for flower pots: crockery; cruet stands for oil 
and vinegar; cruets; crumb trays; crystal (glassware); 
cups; cups of paper or plastic; currycombs; cutting 
boards for the kitchen; decanters; deep fryers, non-
electric; demijohns; deodorising apparatus for 
personal use; dish covers; dishes; dishes for soap; 
soap dispensers; metal boxes for dispensing paper 
towels; disposable table plates; domestic grinders, 
non-electric; drinking flasks for travelers; drinking 
glasses; drinking troughs; drinking vessels; drying 
racks for washing; dustbins; furniture dusters; dusting 
apparatus, non-electric; dusting cloths; earthenware; 
egg cups; enamelled glass; epergnes; eyebrow 
brushes; buckets made of woven fabrics; feather-
dusters; heaters for feeding bottles, non-electric; 
feeding troughs; feeding troughs for animals; 
fiberglass other than for insulation or textile use; 
fiberglass thread, not for textile use; fibreglass 
thread, not for textile use; figurines of porcelain, 
terra-cotta or glass; flasks; flat-iron stands; floss for 
dental purposes; flower pots; flower-pot covers, not 
of paper; fly catchers; fly swatters; food cooling 
devices, containing heat exchange fluids, for 
household purposes; fruit cups; fruit presses, non-
electric, for household purposes; frying pans; funnels; 
fused silica, other than for building; garbage cans; 
gardening gloves; garlic presses; glass bulbs; glass 
caps; glass flasks; glass for vehicle windows; glass 
incorporating fine electrical conductors; glass jars; 
opal glass; glass stoppers; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; glass vials; glass wool 
other than for insulation; painted glassware; glove 
stretchers; gloves for household purposes; polishing 

י"ח אדר תשע"ג - 45128/02/2013



gloves; glue-pots; goblets; bottle gourds; graters; 
griddles; gridiron supports; grill supports; grills; hair 
for brushes; heat-insulated containers; holders for 
flowers and plants; toilet paper holders; drinking 
horns; horse brushes; hot pots, not electrically 
heated; ice buckets; ice cube molds; ice pails; indoor 
terrariums; insect traps; insulating flasks; ironing 
board covers, shaped; ironing boards; isothermic 
bags; jugs; kettles, non-electric; kitchen containers; 
kitchen mixers, non-electric; kitchen utensils; knife 
rests for the table; knobs of porcelain; lamp-glass 
brushes; lazy susans; polishing leather; liqueur sets; 
litter boxes for pets; lunch boxes; lye washtubs; 
majolica; appliances for removing make-up, non-
electric; mangers for animals; mangers for livestock; 
menu card holders; mess-tins; mills for domestic 
purposes, hand-operated; mixers, manual; mixing 
machines, non-electric, for household purposes; 
mixing spoons; molds (kitchen utensils); mops; 
mosaics of glass, not for building; mouse traps; 
mugs; nail brushes; napkin holders; napkin rings; 
nest eggs, artificial; noodle machines, hand-
operated; nozzles for sprinkler hose; nozzles for 
watering cans; oil cruets; pads for cleaning; pails; 
pepper mills, hand-operated; pepper pots; perfume 
burners; perfume sprayers; perfume vaporizers; fitted 
picnic baskets, including dishes; pie servers; pig 
bristles; piggy banks, not of metal; cooking pins of 
metal; pitchers; plate glass; paper plates; plates to 
prevent milk boiling over; plungers for clearing 
blocked drains; polishing apparatus and machines, 
for household purposes, non-electric; polishing 
materials for making shiny, except preparations; 
porcelain ware; pot lids; pots; pottery; poultry rings; 
powder compacts; powder puffs; powdered glass for 
decoration; rails and rings for towels; rat traps; 
refrigerating bottles; refuse bins; rings for birds; 
rolling pins, domestic; roses for watering cans; salt 
cellars; salt shakers; saucepan scourers of metal; 
earthenware saucepans; saucers; scoops; scouring 
pads; services (dishes); shakers; shirt stretchers; 
shoe brushes; shoe horns; shoe stretchers; sieves 
(household utensils); sifters; signboards of porcelain 
or glass; siphons for carbonated water; skins of 
chamois for cleaning; smoke absorbers for household 
purposes; soap holders; spatulas (kitchen utensils); 
spice sets; sponge holders; sponges for household 
purposes; spouts; sprinklers; sprinklers for watering 
flowers and plants; sprinkling devices; stands for 
shaving brushes; statues of porcelain, terra-cotta or 
glass; steel wool for cleaning; stew-pans; strainers; 
strainers for household purposes; stretchers for 
clothing; sugar bowls; syringes for watering flowers 
and plants; table plates; tableware, other than knives, 
forks and spoons; tankards; tar-brushes, long 
handled; tart scoops; tea balls; tea caddies; tea 
infusers; tea services; tea strainers; teapots; 
thermally insulated containers for food; tie presses; 
toilet brushes; toilet cases; toilet sponges; toilet 
utensils; toothbrushes; toothbrushes, electric; 
toothpick holders; toothpicks; trash cans; trays for 
domestic purposes; trays for domestic purposes, of 
paper; trivets (table utensils); troughs for livestock; 
trouser presses; trouser stretchers; vacuum bottles; 
fitted vanity cases; vases; vegetable dishes; vessels 
of metal for making ices and iced drinks; vitreous 
silica fibers, not for textile use; waffle irons, non-

י"ח אדר תשע"ג - 45228/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Wilmax Limited

Address: 1 Undine Road, London E14 9UW, United 
Kingdom

Identification No.: 74454

(United Kingdom Limited Liability Company)

electric; washing boards; washtubs; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; watering cans; watering 
devices; wax-polishing appliances, non-electric, for 
shoes; wine tasters; wool waste for cleaning; works 
of art, of porcelain, terra-cotta or glass.

י"ח אדר תשע"ג - 45328/02/2013



Trade Mark No. 243248 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100437 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Tuotai Electric Co., Ltd.

Address: Chengnan Industrial Zone,,Donghua 
Street,,Longyou, Zhejiang Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74455

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Light dimmers, electric; switches, electric; circuit 
breakers; contacts, electric; plugs, sockets and other 
contacts (electric connections); high and low voltage 
switch board; low-voltage power supply; couplings, 
electric.

י"ח אדר תשע"ג - 45428/02/2013



Trade Mark No. 243249 מספר סימן

Application Date 21/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Blanco Moreno, Bernardo Ricardo

Address: c/ Juan de la Cierva, 60 ,(Pol. Ind. Prado de 
Rego, E-28936 Móstoles (Madrid), Spain

Identification No.: 74456

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion for others; import-export services; 
business management; retail sale in stores and the 
bringing together for the benefit of others of a variety 
of goods (excluding the transportation thereof) 
namely, leather and imitations of leather, animal 
skins and hides, trunks and traveling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harnesses and saddlery, clothing, accessories, 
footwear, headgear, precious metals and their alloys, 
jewelry, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments, to allow customers to view 
and buy those goods in retail stores or department 
stores, general goods catalogs or a website or 
television or any other form of electronic 
telecommunications means.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
010136984

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/07/2011, מספר 
010136984

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 45528/02/2013



Trade Mark No. 243254 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100559 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Blue, dark blue, 
light blue, white 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.

י"ח אדר תשע"ג - 45628/02/2013



Trade Mark No. 243255 מספר סימן

Application Date 28/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100573 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; 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; enamel for nails; false 
nails; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; 
eye make-up remover, eye shadow, eye liner, 
mascara, lipstick, lip liner, lipgloss; 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, fragrances, 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, 04/05/2011, No. 2579897 ממלכה מאוחדת, 04/05/2011, מספר 2579897

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 45728/02/2013



Trade Mark No. 243256 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZX Pharma LLC

Address: 101 Plaza Real South,,Suite 205-S, Boca Raton 
FL 33432, U.S.A.

Identification No.: 74459

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Menthol crystals for use in connection with digestive 
disorders.

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

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

U.S.A., 03/08/2011, No. 85388111 ארה"ב, 03/08/2011, מספר 85388111

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 45828/02/2013



Trade Mark No. 243257 מספר סימן

Application Date 04/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100582 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Greenish yellow 
(Pantone 397) and brown (Pantone 464 C)as shown 
in the mark.

 Owners

Name: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 74202

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying vermin; acaricides, 
insecticides, fungicides, herbicides, nematicides, 
pesticides.

י"ח אדר תשע"ג - 45928/02/2013



Trade Mark No. 243258 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100598 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Guangdong Tidiy Ceramics Co.,Ltd.

Address: Fanhu Industrial Zone,,Leping Town,,Sanshui 
Distri, 528138 Guangdong, People's Republic of China

Identification No.: 74460

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Bricks; non-metal tiles; ceramic tiles; non-metal floor 
tiles; non-metal wall tiles; pantiles; non-metal tile 
floorings; glass mosaics for use in building 
construction; ceramic border for building.

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils, not made of precious metal; colored 
glassware; porcelain ware; pottery (except tea 
services and liqueur sets); works of art of 
earthenware, glass or porcelain; tea services not of 
precious metal; tempered glass; non-metal piggy 
banks; brushes; cosmetic utensils.

י"ח אדר תשע"ג - 46028/02/2013



Trade Mark No. 243259 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lishide Construction Machinery Co., Ltd.

Address: No. 112, West Avenue,,Changlin,,Linshu 
County, 276715 Shandong province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74461

(CHINA A Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Loader; agricultural machines; road making 
machines; excavators; concrete mixers (machines); 
road rollers; vibrating pile driver; agitators; capstans; 
road sweeping machines (self-propelled).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/07/2011, No. 
9749889

סין, 21/07/2011, מספר 9749889

Class: 7 סוג: 7

י"ח אדר תשע"ג - 46128/02/2013



Trade Mark No. 243264 מספר סימן

Application Date 24/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100723 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TENEO 3000 s.r.o.

Address: Hlavní 986, CZ-468 41 Tanvald, Czech 
Republic

Identification No.: 74465

(Czech republic Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys (unwrought or semi-
wrought), metal building materials, non-electric 
cables and wires of common metal, ironmongery, 
small items of metal hardware, cotter pins, bungs of 
metal, white metal, aluminium wires, metal wall-
plugs, pegs of metal, nuts of metal, grease nipples, 
bindings of metal, metal shims, metal connectors, 
machined parts of steel and non-ferrous metals, 
goods of common metal not included in other 
classes.

Class: 9 סוג: 9

Connectors (electricity), acoustic couplers, 
connectors of all kinds included in this class.

Class: 37 סוג: 37

Repair, installation 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)

Czech Republic, 28/03/2011, No. 484390 הרפובליקה הצ'כית, 28/03/2011, מספר 484390

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

י"ח אדר תשע"ג - 46228/02/2013



Trade Mark No. 243265 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100743 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BSH Bosch and Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Identification No.: 74466

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs; computer software; recorded 
electric and electronic media; interactive educational 
software; electronic publications (downloadable), 
data processing equipment and computers, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images; interactive electronic and 
visual reality systems for teaching purposes; mainly 
existing of the aforesaid goods.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, books, course materials, instructional 
and teaching materials; paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other 
classes; stationery, office requisites; instructional and 
teaching material (except apparatus).

Class: 41 סוג: 41

Education, entertainment, providing of training and 
further training, in particular for students, trainees 
and pupils; sporting and cultural activities; arranging 
and conducting of seminars, symposiums, workshops 
and conferences; coaching; information events.

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

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

Germany, 14/06/2011, No. 30 2011 032 323.2/09 גרמניה, 14/06/2011, מספר 323.2/09 032 2011 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 46328/02/2013



Trade Mark No. 243266 מספר סימן

Application Date 20/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100757 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Control cards, control panels, inverters, emergency 
evacuation systems, inspection sets, door control 
cards, electronic monostable and bistable switches, 
alarm sets, remote controllers, dot matrix indicators, 
7- segments indicators, LCD and TFT indicators, 
electricity adapters, limiters conduits; electrical 
conductors, electrical switches, electrical 
transformers and accumulators; blank magnetic data 
carriers, blank optical recording discs; fire-
extinguishing apparatus; lift operating apparatus; 
elevator operating apparatus; high-frequency 
apparatus; frequency meters; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; light apparatus 
(signaling devices); light emitting electronic pointers; 
electronic pointers; blinkers (signaling lights); 
luminous or mechanical signaling panels; luminous or 
mechanical signals; electronic notice boards; 
luminous signs; flashing lights; signaling 
advertisement panels; remote control apparatus; 
intercommunication apparatus; computer programs 
(downloadable software); recorded computer 
software; recorded computer operating programs; 
computers; computer keyboards; computer 
memories; computer peripheral devices; printers for 
use with computers; data processing apparatus; 
electricity mains; materials for electricity; distribution 
boards; distribution boxes; distribution consoles; 
integrated circuits; integrated circuit cards; printed 
circuits; electronic circuits; encoded cards; magnetic 
cards; cell switches; photovoltaic cells; solar cells; 
converters; inverters; electric panels; control panels; 
power supplies; uninterruptible power supplies; all 
the aforementioned goods for lifts and use in 
connection with lifts.

י"ח אדר תשע"ג - 46428/02/2013



 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)

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

Class: 37 סוג: 37

Elevator installation, maintenance and repair; lift 
installation, maintenance and repair.

י"ח אדר תשע"ג - 46528/02/2013



Trade Mark No. 243267 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100762 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INFASTECH INTELLECTUAL PROPERTIES 
PTE. LTD.

Address: 8 MARINA BOULEVARD, #05-02 MARINA 
BAY,,FINANCIAL C, SINGAPORE 018981, Singapore

Identification No.: 74361

(Singapore Private Company Limited by Shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal fasteners, namely, bolts, rivets, blind rivets, 
screws, threaded fasteners, threaded inserts, self-
tapping fasteners, thread-forming fasteners, and 
nuts.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools for driving fasteners, namely bits, 
screwdrivers, wrenches, keys for grasping and 
turning a bolt or nut, socket driver sets, and driving 
heads.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/05/2011, No. T1106342I T1106342I סינגפור, 13/05/2011, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 8 סוג: 8

י"ח אדר תשע"ג - 46628/02/2013



Trade Mark No. 243268 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inse Group Co., LTD, Zhongshan

Address: No. 59 Jianye Road,,Nantou Town,,Zhongshan 
City, Guangdong Province, People's Republic of China

Identification No.: 74467

(Law of The People's Republic of China limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water heaters; gas burners; induction cookers; 
extractor hoods for kitchens; bakers' ovens; water 
heaters, electric; water fountains; radiators, electric; 
air conditioning installations; sterilized cupboards.

י"ח אדר תשע"ג - 46728/02/2013



Trade Mark No. 243272 מספר סימן

Application Date 05/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0644987 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BIONADE GmbH

Address: Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim/Rhön, 
Germany

Identification No.: 74471

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages.

י"ח אדר תשע"ג - 46828/02/2013



Trade Mark No. 243273 מספר סימן

Application Date 25/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0758357 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RAICAM INDUSTRIE S.R.L.

Address: Via Teramo, 5, I-65024 MANOPPELLO (PE), 
Italy

Identification No.: 74388

(Italie Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Friction parts for land vehicles.

י"ח אדר תשע"ג - 46928/02/2013



Trade Mark No. 243274 מספר סימן

Application Date 13/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0925271 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Brouwerij L. Huyghe, naamloze vennootschap

Address: Brusselsesteenweg 282, B-9090 Melle, Belgium

Identification No.: 74472

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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafés, bars, 
pubs, temporary accommodation.

י"ח אדר תשע"ג - 47028/02/2013



Trade Mark No. 243277 מספר סימן

Application Date 26/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0990846 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colors 
orange and black are claimed as a feature of the 
mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SEGER SES VE ELEKTRİKLİ GEREÇLER 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi,,M.Karaer 
Cad. No, BURSA, Turkey

Identification No.: 72715

(Turkey Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for transforming 
electricity; namely, electromagnetic coils.

Class: 12 סוג: 12

Anti-theft alarms for motor cars, horns for vehicles, 
namely automobiles.

י"ח אדר תשע"ג - 47128/02/2013



Trade Mark No. 243278 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0994649 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Navy and 
light grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Nippon Kamotsu Koku Kabushiki Kaisha

Address: 3-23-5 Nishi-Shimbashi,,Minato-ku, Tokyo 105-
0003, Japan

Identification No.: 74474

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Turbojet airplane transport.

י"ח אדר תשע"ג - 47228/02/2013



היידרוקואט
Trade Mark No. 243297 מספר סימן

Application Date 25/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Laboratories

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

Identification No.: 551

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely catheters, stent delivery systems, stents, 
balloons, balloon material, balloon catheters, 
vascular clips, guiding catheters, dilatation catheters, 
guide wires, introducer sheaths, peripheral and biliary 
self-expanding stent systems, and drug-eluting stent 
system, and guide wires with hydrophilic or 
hydrophobic coating; all goods included in class 10.

מנגנונים ומכשירים כירורגיים ורפואיים, שהינם צנתרים, 
מערכות סטנט לשם אספקה, סטנטים, בלונים, חומר בלון, 
צנתרים בלוניים, קליפסים לכלי הדם, צנתורים מדריכים, 

צנתרים לצורך הרחבה, חוטים לצורך הדרכה, יריעות, מערכות 
סטנט מקיפות ומתרחבות באופן עצמאי בכיס המרה, ומערכת 
סטנט המשחררת תרופות, ומערכת סטנט לכלי דם כליליים 
למיצוי אוורולימוס, וכבלים מוליכים עם ציפוי הידרופילי או 
הידרופובי; הנכללים כולם בסוג 10.                         

י"ח אדר תשע"ג - 47328/02/2013



Trade Mark No. 243387 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101046 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.

י"ח אדר תשע"ג - 47428/02/2013



Trade Mark No. 243389 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101072 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

Identification No.: 71545

(Suisse Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical ophthalmic apparatus and 
equipment.

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

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

Switzerland, 27/05/2011, No. 620405 שוויץ, 27/05/2011, מספר 620405

Class: 10 סוג: 10

י"ח אדר תשע"ג - 47528/02/2013



Trade Mark No. 243392 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101106 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Identification No.: 72240

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances and foodstuffs for clinical and 
medical use; nutritional and dietetic supplements for 
medical use; edible plant fibers (non-nutritive).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/06/2011, No. 616769 שוויץ, 22/06/2011, מספר 616769

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 47628/02/2013



Trade Mark No. 243393 מספר סימן

Application Date 31/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101121 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Maroon-black, 
black, light yellow, burgundy, red, beige-pinkas 
shown in the mark.

 Owners

Name: RICHMOND TOBACCO TRADING LIMITED

Address: Parkshop House, 5 Kew Road, RICHMOND 
TW9 2PR, United Kingdom

Identification No.: 74508

(GB Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Absorbent paper for tobacco pipes; cigarette paper; 
lighters for smokers; tobacco pouches; books of 
cigarette papers; humidors; match boxes; cigar 
holders; cigarette holders; mouthpieces for cigarette 
holders; mouthpieces of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
cigarillos; cigars; tobacco; chewing tobacco; snuff; 
snuff boxes; herbs for smoking; tobacco pipes; 
pocket machines for rolling cigarettes; cigarette 
filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette cases.

י"ח אדר תשע"ג - 47728/02/2013



Trade Mark No. 243399 מספר סימן

Application Date 21/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: A.W.P. S.R.L.

Address: Via IV Novembre, 23, I-41051 Castelnuevo 
Rangone (M0), Italy

Identification No.: 74509

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamin additives to foodstuffs for animals for 
veterinary purposes; mineral additives to foodstuffs 
for animals for veterinary purposes; nutritional 
stimulants for veterinary use; preparations and 
additives with oligoelements for veterinary use; 
dietary supplements for veterinary use; anti-
inflammatory creams for animals.

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs and feeds for animals; non-medicated 
reconstituent additives for animal feed; non-
medicated nutritional additives for animal feed.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/06/2011, No. RE2011C000234 RE2011C000234 איטליה, 20/06/2011, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

י"ח אדר תשע"ג - 47828/02/2013



Trade Mark No. 243401 מספר סימן

Application Date 12/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tissot SA

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

Identification No.: 71576

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale of timepieces and jewelry; retail sale by 
means of global computer networks of timepieces 
and jewelry; advertisement promotion (sponsoring) of 
cultural and sporting events.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/09/2011, No. 620866 שוויץ, 19/09/2011, מספר 620866

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 47928/02/2013



Trade Mark No. 243403 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RLI Education Corporation

Address: 730 E. Chapel Street, Santa Maria CA 93454, 
U.S.A.

Identification No.: 74513

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing seminars 
and webinars in the fields of cosmetic and restorative 
dentistry and distribution of course materials in 
connection therewith.

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

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

U.S.A., 02/11/2011, No. 85462704 ארה"ב, 02/11/2011, מספר 85462704

Class: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 48028/02/2013



Trade Mark No. 243412 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Questar Corporation

Address: 6204 Ingham Road, New Hope PA 18938, 
U.S.A.

Identification No.: 74519

(Pennsylvania, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telescopes, long distance microscopes, monocular 
spotting scopes and monocular surveillance scopes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85313345 ארה"ב, 05/05/2011, מספר 85313345

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 48128/02/2013



Trade Mark No. 243413 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101367 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SOGEFI S.P.A.

Address: 2, Via Barbieri, I-46100 MANTOVA, Italy

Identification No.: 74520

(Italy Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Air filters for cars, air filters for industrial vehicles, 
hydraulic filters; petrol, oil, diesel filters for motors 
and engines and filtration units; liquid filtering 
apparatus (parts of engines or machines); filters for 
diesel exhaust fluid.

Class: 11 סוג: 11

Cabin air filters for vehicles.

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

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

Italy, 21/10/2011, No. MI2011C010389 MI2011C010389 איטליה, 21/10/2011, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

י"ח אדר תשע"ג - 48228/02/2013



Trade Mark No. 243415 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101382 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White and orange 
as shown in the mark.

 Owners

Name: Kapman AB

Address: SE-811 81 Sandviken, Sweden

Identification No.: 74522

(SWEDEN AKTIEBOLAG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools including band saws, saw blades, hole 
saws, reciprocating saw blades, rotary burrs, 
pneumatic/electric secateurs and electrical cordless 
gardening tools.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools, hand-operated including handsaws, bow 
saws, wrenches, adjustable wrenches, spanners, nut 
drivers, sockets and parts and fittings, torque tools, 
impact tools and bits, screwdrivers, cutters, pliers, 
nippers, tweezers, scrapers, pullers, extractors, 
chisels, punches, hammers, drills, files, knives, 
hacksaw blades, vices, secateurs, pruners, shears, 
snips, loppers, hedge shears, grass shears, edge 
shears, lawn shears, scissors, grafting knifes, pruning 
knifes, top pruners, sharpeners, pruning saws, axes, 
wedges, balcony tools, long shafted tools and bow 
saws and poles for the before mentioned wares.

י"ח אדר תשע"ג - 48328/02/2013



Trade Mark No. 243416 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COPAN ITALIA S.P.A.

Address: Via Perotti, 10, I-25125 BRESCIA, Italy

Identification No.: 72521

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for analysis and/or measuring; laboratory 
apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for analysis of biological and chemical 
substances, devices for collecting and conserving 
biological, chemical or diagnostic samples, 
disposable devices for collection and conservation of 
biological, chemical or diagnostic samples, flocked 
and/or absorbent swabs or tampons for collecting 
biological, chemical or diagnostic samples, rods 
either clad or having a soft tip for collecting 
diagnostic samples, consumer material for laboratory 
analysis, containers for transport and conservation of 
biological, chemical and diagnostic samples, 
equipment for laboratory experiments, chemical 
apparatus and instruments, apparatus and incubators 
for bacterial culture, manual laboratory tools, 
laboratory instruments, measuring scoops, diagnostic 
apparatus not for medical use, microscopes, 
dissecting tools, dosing apparatus, dosers for 
laboratory analysis, ovens for laboratory experiments, 
special laboratory furniture, laboratory spectrographs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/01/2011, No. 
009693979

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/01/2011, מספר 
009693979

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 48428/02/2013



Trade Mark No. 243418 מספר סימן

Application Date 06/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101415 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Remotereport Trading Limited

Address: Waterside,,P.O. Box 365, Harmondsworth UB7 
0GB, United Kingdom

Identification No.: 74524

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotional services for 
airlines; advertising, organisation, promotion, 
operation, supervision and management of loyalty 
schemes, incentive schemes and frequent flier 
programs; information, advice and assistance, all 
relating to the aforesaid services.

Class: 39 סוג: 39

Airline services; travel services; air transport 
services; travel booking services provided by travel 
agencies; travel booking, reservation and information 
services relating to travel; vehicle rental services; 
vehicle parking services; courier services; cargo 
storage and handling services; aircraft chartering 
services; package holiday services for arranging 
travel; booking and reservation services for tours; 
information services relating to all the 
aforementioned services.

י"ח אדר תשע"ג - 48528/02/2013



Trade Mark No. 243420 מספר סימן

Application Date 19/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101431 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VALME S.r.l.

Address: Via Vittorio Veneto, 2, I-23010 ROGOLO 
(Sondrio), Italy

Identification No.: 74526

(Italy LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipes made of steel, junction elements made of steel.

Class: 17 סוג: 17

Pipes in materials other than steel, junction elements 
in materials other than 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, 04/07/2011, No. MI2011C007141 MI2011C007141 איטליה, 04/07/2011, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

י"ח אדר תשע"ג - 48628/02/2013



Trade Mark No. 243422 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101444 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

Address: Glanbia House, Kilkenny, Ireland

Identification No.: 74527

(Ireland Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements.

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

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

U.S.A., 16/05/2011, No. 85321726 ארה"ב, 16/05/2011, מספר 85321726

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 48728/02/2013



Trade Mark No. 243425 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101475 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, 08/07/2011, No. 622349 שוויץ, 08/07/2011, מספר 622349

Class: 34 סוג: 34

י"ח אדר תשע"ג - 48828/02/2013



Trade Mark No. 243433 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101514 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: myFC AB

Address: Saltmätargatan 8A, SE-113 59 STOCKHOLM, 
Sweden

Identification No.: 74401

(Sweden Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; battery chargers; chargers, including 
portable chargers; charging units for charging 
apparatus and instruments; parts and fittings for 
hand-held, stationary and mobile chargers, namely 
protective devices and cases, fuel units and fuel unit 
containers especially adapted for hand-held, 
stationary and mobile chargers.

י"ח אדר תשע"ג - 48928/02/2013



Trade Mark No. 243437 מספר סימן

Application Date 30/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101538 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Terra Limited

Address: Institute Road, Bailieboro, Co. Cavan, Ireland

Identification No.: 74532

(Ireland An Irish company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic 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)

Ireland, 21/11/2011, No. 2011/02026 אירלנד, 21/11/2011, מספר 2011/02026

Class: 33 סוג: 33

י"ח אדר תשע"ג - 49028/02/2013



Trade Mark No. 243451 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101658 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wolf-Peter Graeser

Address: Sonnenbergweg 14, 74223 Flein, Germany

Identification No.: 74539

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Laundry machines, included in class 7, in particular 
washing machines, double-drum washing machines, 
spin dryers, ironing machines, mangles, in particular 
multi-trough mangles, access platforms for mangles 
and multi-trough mangles, fluff collectors for use in, 
on or with laundry machines, continuous batch 
washing machines, conveyor devices for laundry, 
folding apparatus, transfer devices for laundry and 
stacking devices for laundry, devices for sorting 
laundry.

Class: 11 סוג: 11

Laundry machines, included in this class, in particular 
laundry boilers, electric laundry dryers.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of laundry machines.

י"ח אדר תשע"ג - 49128/02/2013



Trade Mark No. 243454 מספר סימן

Application Date 15/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101675 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC.

Address: 100 California Street, 12th Floor, San Francisco 
CA 94111, U.S.A.

Identification No.: 74541

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software development tools; computer 
software for providing a cross platform graphics 
engine and component library for generating 
graphical user interfaces and skinning engine, and 
for providing controls representation, styles, graphics 
and effects, animation, 2D and 3D effects.

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

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

U.S.A., 16/03/2011, No. 85268916 ארה"ב, 16/03/2011, מספר 85268916

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 49228/02/2013



Trade Mark No. 243455 מספר סימן

Application Date 23/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101703 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 068 461.5/31 גרמניה, 22/11/2010, מספר 461.5/31 068 2010 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

Class: 44 סוג: 44

י"ח אדר תשע"ג - 49328/02/2013



Trade Mark No. 243458 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101758 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: myFC AB

Address: Saltmätargatan 8A, SE-113 59 STOCKHOLM, 
Sweden

Identification No.: 74401

(Sweden Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Battery chargers; chargers, including portable 
chargers; charging units for charging apparatus and 
instruments; parts and fittings for hand-held, 
stationary and mobile chargers, including protective 
devices and cases.

י"ח אדר תשע"ג - 49428/02/2013



Trade Mark No. 243459 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0579530 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aareal Bank AG

Address: Paulinenstrasse 15, 65189 Wiesbaden, 
Germany

Identification No.: 74542

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Finance.

י"ח אדר תשע"ג - 49528/02/2013



Trade Mark No. 243460 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0722986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH

Address: Oberaustrasse 45, 83026 Rosenheim, Germany

Identification No.: 74543

(DE GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles.

י"ח אדר תשע"ג - 49628/02/2013



Trade Mark No. 243461 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0838623 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

Address: August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch, 
Germany

Identification No.: 74544

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; milk and dairy products; 
extruded products made with potatoes for foodstuffs; 
potato crisps; prepared hazelnuts, peanuts, cashew 
nuts, pistachios and almonds.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flours and cereal 
preparations; bread, pastry and confectionery, 
biscuits, cakes, chocolate, chocolate articles, 
chocolate pralines sweets, sugar confectionery, 
sweets, marzipan, edible ice; honey, treacle; yeast, 
baking powder, ready-made pastry mixes.

י"ח אדר תשע"ג - 49728/02/2013



Trade Mark No. 243469 מספר סימן

Application Date 09/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1001502 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Koblevo"

Address: vul. Odeska, 6,,s. Kobleve, Berezanskyj rajon, 
Mykolajivska oblast 57453, Ukraine

Identification No.: 73178

(Ukraine Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; wine; 
cocktails; bitters; piquette; digesters; vermouth.

י"ח אדר תשע"ג - 49828/02/2013



Trade Mark No. 243473 מספר סימן

Application Date 01/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1051924 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: HLT Conrad IP LLC

Address: 7930 Jones Branch Drive,,Suite 1100, McLean, 
VA 22102, U.S.A.

Identification No.: 74553

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation, namely, hotel 
rooms; reservations (temporary accommodation), 
namely, hotel rooms; hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, banqueting and catering services; rental 
of rooms for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings.

י"ח אדר תשע"ג - 49928/02/2013



Trade Mark No. 243475 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081258 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHATEAU D'AX S.P.A.

Address: Via Nazionale dei Giovi, 159, I-20030 LENTATE 
SUL SEVESO (MI), Italy

Identification No.: 74554

(Italie Société par Action)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Sofa beds, beds, furniture for lying down, furniture for 
sitting, slats; beds, small beds for children, camping 
beds, water beds, not for medical purposes, slats, 
springs for beds, slats of wood for beds, accessories 
for beds not made of metal; furniture; mirrors; picture 
frames; articles of wood, cane, rattan, wicker; plastic 
articles not included in other classes, furniture of 
plastic; articles made of horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, furniture of metal; camping furniture; 
elastic mattresses; pillows.

Class: 24 סוג: 24

Fabric; elastic woven material; adhesive fabric for 
application by heat; fabric of imitation animal skins; 
fabrics made of fiberglass thread for textile use; 
woollen fabric; blankets, travelling rugs; tablecloths; 
textile articles not included in other classes; wall 
hangings of fabric; linen handkerchiefs; flags; face 
towels; sheets; pillowcases.

י"ח אדר תשע"ג - 50028/02/2013



Trade Mark No. 243557 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102048 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SPECIAL FRUIT NV

Address: Europastraat 36, B-2321 Meer, Belgium

Identification No.: 74574

(België NV)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products; fresh 
fruits and vegetables; natural plants and flowers.

י"ח אדר תשע"ג - 50128/02/2013



Trade Mark No. 243560 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H.B. Fuller IP Licensing GmbH

Address: Lindenstrasse 8, 6340 Baar, Switzerland

Identification No.: 75610

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; artificial resins, unprocessed; 
plastics, unprocessed; adhesives for industrial 
purposes.

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

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

Switzerland, 27/10/2011, No. 622154 שוויץ, 27/10/2011, מספר 622154

Class: 1 סוג: 1

י"ח אדר תשע"ג - 50228/02/2013



Trade Mark No. 243561 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102122 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN PROVINCE ZUYOU SPORTS GOODS 
CO., LTD

Address: Dongxi Industrial Zone,,Honglai Town,,Nan'an 
City, Fujian Province, People's Republic of China

Identification No.: 74577

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; bathing suits; shoes; football boots; layettes 
(clothing); hats; hosiery; gloves (clothing); scarfs; 
belts.

י"ח אדר תשע"ג - 50328/02/2013



Trade Mark No. 243563 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102128 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: De Wit B.V.

Address: Gerstdijk 17, NL-5704 RG HELMOND, 
Netherlands

Identification No.: 74579

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Wire nails of metal, nails, steel nails, brass nails, 
notched nails, cramps of metal, wire, wire netting and 
goods made of wire (not included in other classes).

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

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

Benelux, 12/07/2011, No. 1229034 בנלוקס, 12/07/2011, מספר 1229034

Class: 6 סוג: 6

י"ח אדר תשע"ג - 50428/02/2013



Trade Mark No. 243567 מספר סימן

Application Date 07/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., 
LTD.

Address: No. 181, Hongjin Road,,Wuhua 
District,,Kunming Cit, 650202 Yunnan Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 74583

(China Group Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes.

י"ח אדר תשע"ג - 50528/02/2013



Trade Mark No. 243569 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102178 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Event Tyres B.V.

Address: Jacobus Spijkerdreef 406, NL-2132 PZ 
HOOFDDORP, Netherlands

Identification No.: 74585

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tyres for cars and vans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/06/2011, No. 1227935 בנלוקס, 24/06/2011, מספר 1227935

Class: 12 סוג: 12

י"ח אדר תשע"ג - 50628/02/2013



Trade Mark No. 243571 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102213 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
brown and orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Daniel Bruskowski

Address: Feuerbacher Str. 3, 79418 Schliengen, 
Germany

Identification No.: 74587

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical apparatus for lighting and sound systems.

י"ח אדר תשע"ג - 50728/02/2013



Trade Mark No. 243572 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

Identification No.: 74588

(The Netherlands Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Control apparatus and software programs for lighting 
systems; electronic chokes (ballasts) for lighting 
purposes; light emitting diodes (LEDs), laser diodes 
and zener diodes; electronic components for lighting 
purposes, namely, ballasts, starters, capacitors and 
LED modules in whole or partly consisting of 
integrated LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; 
optical control apparatus, thermic control apparatus, 
electronic circuits for lighting control systems and 
lighting management systems; apparatus for 
regulating of colour display.

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: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); non-metallic 
transportable buildings; non-metallic panels 
consisting of light and sound insulating or absorbing 
material for coating walls and ceilings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 1224231 בנלוקס, 27/04/2011, מספר 1224231

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 19 סוג: 19

י"ח אדר תשע"ג - 50828/02/2013



Trade Mark No. 243573 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102224 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PANINI S.P.A.

Address: Via PO 39, I-10124 TORINO, Italy

Identification No.: 74589

(ITALY Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scanners, scanners for cheques and documents, 
image and data capture 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)

Italy, 19/10/2011, No. TO2011C003281 TO2011C003281 איטליה, 19/10/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 50928/02/2013



Trade Mark No. 243574 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102228 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MIMISOL S.R.L.

Address: Via G. Battista Pergolesi,6, I-20124 Milano, Italy

Identification No.: 77082

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; leather and 
imitation leather goods, namely bags, suitcases, 
traveling bags, purses, key cases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, T-shirts, shirts, jumpers, trousers, 
skirts, jeans, jackets, underwear, bathing suits, hats 
and caps, footwear.

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

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

Italy, 15/06/2011, No. BA2011C000537 BA2011C000537 איטליה, 15/06/2011, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 51028/02/2013



Trade Mark No. 243575 מספר סימן

Application Date 09/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102238 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Antonio Lupi Design S.p.A.

Address: Via Mazzini, 73/75,,Località Stabbia, I-50050 
Cerreto Guidi (FI), Italy

Identification No.: 74591

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; standard lamps, neon 
lamps, electric lamps, swivel wall lamps, and 
structural wall fittings therefor; sanitary fixtures, 
namely, sinks, toilets, bidets, shower stalls, bathtubs, 
hydromassage shower stalls and bath tubs, shower 
trays, portable shower heads, toilet seats, faucets.

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; furniture parts, 
namely, countertops, shelves, furniture mirrors, 
furniture legs, feet and wheels; cabinets, hanging 
cabinets, display cabinets, stools, shower seats, 
under basin units.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; wash 
stands, tissue holders, toilet brushes, towel bars, 
soap dishes.

י"ח אדר תשע"ג - 51128/02/2013



Trade Mark No. 243577 מספר סימן

Application Date 11/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102252 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SEEGENE, INC.

Address: 8FL, 9FL Taewon Bldg.,,65-5 Bangyi-
dong,,Songpa-gu, Seoul 138-050, Republic of Korea

Identification No.: 74593

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic test kit for medical purposes; diagnostic 
preparation for medical purpose; diagnostic reagents 
for medical laboratory or clinical purposes; diagnostic 
reagents for medical use; chemical reagents for 
medical purposes; diagnostic reagents for medical 
use, used for the diagnosis of the genetic disease 
and cancer; diagnostic test kit for medical use, used 
for the diagnosis of the genetic disease and cancer; 
diagnostic preparations for medical use; diagnostic 
kit for the detection of the infection of the virus; 
diagnostic kit for the detection of the infection of the 
microorganism; diagnostic kit for the detection of the 
symptom of the infection.

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

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

Republic of Korea, 14/04/2011, No. 4020110019735 דרום קוריאה, 14/04/2011, מספר 4020110019735

Class: 5 סוג: 5

י"ח אדר תשע"ג - 51228/02/2013



Trade Mark No. 243581 מספר סימן

Application Date 15/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102299 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MIMISOL S.R.L.

Address: Via G. Battista Pergolesi,6, I-20124 Milano, Italy

Identification No.: 77082

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; leather and 
imitation leather goods, namely, bags, suitcases, 
traveling bags, purses, key cases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, T-shirts, shirts, jumpers, trousers, 
skirts, jeans, jackets, underclothes, bathing suits; 
hats and caps, footwear.

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

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

Italy, 10/06/2011, No. BA2011C000517 BA2011C000517 איטליה, 10/06/2011, מספר

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 51328/02/2013



Trade Mark No. 243598 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1085129 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, white, 
silver, blue, green, yellow, orange and black. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH 
& Co. KG

Address: Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg, Germany

Identification No.: 74613

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Spirits of Mexican origin, namely Tequila.

י"ח אדר תשע"ג - 51428/02/2013



Trade Mark No. 243668 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102349 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus and instruments for 
conveying, distributing, transforming, accumulating, 
regulating, filtering, measuring, signaling, controlling 
or operating electric current, including electric or 
electronic components for such apparatus and 
instruments; electric accumulators, conductors, 
electrical condensers, relays and electric resisters, 
junctions, switchboxes and junction boxes, 
connectors, electric panels for control and follow-up, 
switches, automatic, conversion assemblies, 
interrupters, push-buttons, indicator lights, sensors, 
contactors, plugs, power outlets, variators, current 
rectifiers, transformers, ampere gauges, electrical 
cabinet, electrically-controlled valves, water and gas 
meters; electromechanical and electronic meters; 
housings of polyester, thermoplastic materials, metal 
and/or of stainless steel for electric boards and 
control devices for monitoring and switching; 
terminals and other accessories for the assembly of 
electric boards; energy power supplies for computers; 
security micro-devices for computers; interrupted 
power supply sources; inverters (electricity).

Class: 11 סוג: 11

Electrical apparatus and installations for lighting, 
heating, refrigerating, humidifying, ventilating, 
aerating, air-conditioning and water and fluids supply 
in in particular, electric tubes and lamps, lighting 
accessories, stands, filaments for electric lamps, 
lanterns, spotlights, electric radiators, electric fans, 
refrigerators, steam generators.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of electric 
apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Development and design of computer hardware and 
software, computer programming; technological 
consulting and information in relation to electrical 
devices, electrical household appliances, equipment 
and installations.

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

י"ח אדר תשע"ג - 51528/02/2013



 Owners

Name: HIMEL TECHNOLOGY, S.L.

Address: C/Bac de Roda, 52, edificio A, E-08019 
Barcelona, Spain

Identification No.: 75605

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/01/2011, No. 2.963.223 ספרד, 10/01/2011, מספר 2.963.223

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 51628/02/2013



Trade Mark No. 243671 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102409 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Goods from glass included in this class, especially 
bottles, drinking glasses, pints, ceramic goblets, 
ceramic and porcelain coasters, porcelain jugs, 
vases, plastic jugs, cruets, decanters, coasters, not 
of paper and other than table linen, cups of paper or 
plastic, goblets, paper plates, cabarets (trays), bottle 
gourds, bottle openers, signboards of porcelain or 
glass, menu card holders, vacuum bottles, thermally 
insulated containers for food, heat insulated 
containers for beverages, lunch boxes.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic beverages, 
beer, malt beer, malt wort, extracts of hops for 
making beer, preparations for making beverages, 
ginger beer, powders for effervescing beverages, 
essences for making beverages, mineral water, 
lemonade, effervescing beverages, fruit juice and 
beverages, syrups for beverages.

Class: 43 סוג: 43

Bar services, snack-bars, hotels, hotel reservations, 
cafeterias, cafes, rental of temporary 
accommodation, providing gourmet services (food 
and drink catering), accommodation bureaux (hotels, 
boarding houses), rental of tents, rental of chairs, 
tables, table linen, glassware, restaurants, services 
related to hotel industry, catering, tapping of 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)

Czech Republic, 01/08/2011, No. 487602 הרפובליקה הצ'כית, 01/08/2011, מספר 487602

Class: 21 סוג: 21

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43

י"ח אדר תשע"ג - 51728/02/2013



 Owners

Name: Heineken Česká republika, a.s.

Address: U Pivovaru 1, CZ-270 53 Krušovice, Czech 
Republic

Identification No.: 74067

(Czech Republic joint stock company)

י"ח אדר תשע"ג - 51828/02/2013



Trade Mark No. 243672 מספר סימן

Application Date 21/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102457 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Videos, CD-ROMs, optical compact disks, compact 
disks, magnetic data media, software, all these 
goods in the fields of health and life sciences.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely books, periodicals, 
magazines; instructional or teaching materials 
(except apparatus); all these goods in the fields of 
health and life sciences.

Class: 35 סוג: 35

Database management; computerized file 
management; compilation of information into 
computer databases; compilation of statistics; 
assistance and consulting in connection with 
business management; sponsor search services; all 
these services in the fields of health and life 
sciences.

Class: 36 סוג: 36

Fundraising; funds management; financial 
information; all these services in the fields of health 
and life sciences.

Class: 38 סוג: 38

Communications and electronic transmission of data, 
images, and documents between and via computer 
networks, email and electronic messaging services, 
sending of data and transfer of documents via 
telematic means; all these services in the fields of 
health and life sciences.

Class: 41 סוג: 41

Cultural and educational hosting services for chat 
forums on line; cultural and educational hosting 
services for chat forums; electronic publication of 
magazines, periodicals, books on line; publication of 
texts (other than advertising texts), periodicals, 
books; hosting of discussions in private or public 
venues, arranging and conducting of colloquiums, 
seminars, symposiums, conferences; training, 
organization of public events and exhibitions for 
cultural purposes; all these services in the fields of 
health and life sciences.

י"ח אדר תשע"ג - 51928/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Violet, blue, 
yellow, red, green and orange. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 
RECHERCHE MEDICALE (INSERM)

Address: 101 rue de Tolbiac, F-75654 PARIS CEDEX 13, 
France

Identification No.: 74626

(FRANCE ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A 
CARACTERE ADMINISTRATIF)

Class: 42 סוג: 42

Research services in the fields of biology, 
bacteriology, biotechnology and chemistry; scientific 
research services; all these services in the fields of 
health and life sciences; provision of on-line 
information in the field of life sciences.

Class: 44 סוג: 44

Provision of on-line information in the field of health.

י"ח אדר תשע"ג - 52028/02/2013



Trade Mark No. 243676 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102485 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; watches.

Class: 18 סוג: 18

Leather handbags; luggage.

Class: 25 סוג: 25

Men's apparel, namely, blazers, belts, boots, hats, 
jackets, jeans, overcoats, pants, raincoats, scarves, 
shorts, shoes, socks, suits, sweaters, ties, tuxedos, 
vests; women's apparel, namely, blazers, blouses, 
belts, boots, coats, dresses, hats, jackets, jeans, 
raincoats, scarves, shorts, skirts, overcoats, pants, 
shoes, socks, stockings, suits, sweaters and vests.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/11/2011, No. 85466082 ארה"ב, 07/11/2011, מספר 85466082

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 52128/02/2013



 Owners

Name: Peter Thum

Address: 31 Union Square West, 6D, New York NY 
10003, U.S.A.

Identification No.: 74630

(United States Individual)

י"ח אדר תשע"ג - 52228/02/2013



Trade Mark No. 243679 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102538 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZZ Group SA

Address: Avenue Industrielle 4-6, CH- 1227 Carouge, 
Switzerland

Identification No.: 77437

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in this 
class), jewelry, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 31/10/2011, No. 622664 שוויץ, 31/10/2011, מספר 622664

Class: 14 סוג: 14

י"ח אדר תשע"ג - 52328/02/2013



Trade Mark No. 243680 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102573 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
skin creams, lotions, make-up, cosmetic pencils, hair 
lotions, dentifrices.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, newspapers, periodicals, magazines, 
prospectuses, posters.

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: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services, including over the 
internet and mail order services in the following 
fields, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
cosmetic skin creams, lotions, make-up, cosmetic 
pencils, hair lotions, dentifrices, printed matter, 
newspapers, periodicals, magazines, prospectuses, 
posters.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/10/2011, No. 302011055768 גרמניה, 12/10/2011, מספר 302011055768

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
skin creams, lotions, make-up, cosmetic pencils, hair 
lotions, dentifrices

י"ח אדר תשע"ג - 52428/02/2013



 Owners

Name: Christine Salopek

Address: Bgm. Ebner Strasse 70, 86316 Friedberg, 
Germany

Identification No.: 74634

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, newspapers, periodicals, magazines, 
prospectuses, posters

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: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services, including over the 
Internet and mail order services in the following fields, 
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
skin creams, lotions, make-up, cosmetic pencils, hair 
lotions, dentifrices, printed matter, newspapers, 
periodicals, magazines, prospectuses, posters

י"ח אדר תשע"ג - 52528/02/2013



Trade Mark No. 243681 מספר סימן

Application Date 01/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lyric Trademark Holding LLC

Address: 1161 North 160 East, American Fork UT 84003, 
U.S.A.

Identification No.: 74635

(Utah, United States Ltd liability comapany)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for personal transportation, including electric 
vehicles, water vehicles, snowmobiles, scooters, 
bicycles, motorcycles, golf carts.

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

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

U.S.A., 01/06/2011, No. 85334922 ארה"ב, 01/06/2011, מספר 85334922

Class: 12 סוג: 12

י"ח אדר תשע"ג - 52628/02/2013



Trade Mark No. 243686 מספר סימן

Application Date 07/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., 
LTD.

Address: No. 181, Hongjin Road,,Wuhua 
District,,Kunming Cit, 650202 Yunnan Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 74583

(China Group Co., Ltd.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes.

י"ח אדר תשע"ג - 52728/02/2013



Trade Mark No. 243687 מספר סימן

Application Date 29/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102636 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Worldspreads International Limited

Address: Hambleden House, 19-26 Pembroke Street 
Upper, Dublin 2, Ireland

Identification No.: 74638

(IRELAND LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software relating to finance and 
investments; computer software for betting, spread 
betting, contracts for differences, foreign exchange 
trading and online trading platforms.

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial services relating to 
contracts for differences; commodity trading; 
exchange services relating to the trading of 
commodities, futures and options; foreign exchange 
trading; options trading; organization of trading 
markets for derivative instruments or for financial 
services; securities trading services; trading in bonds, 
currencies, equities, futures, options, securities, 
stocks and shares; provision of financial information; 
all the aforementioned services also provided over 
the internet; advisory and consultancy services 
relating to the aforementioned.

Class: 41 סוג: 41

Betting services; spread betting services; all the 
aforementioned services also provided over the 
internet; advisory and consultancy services relating to 
the aforementioned.

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

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

Hong Kong, 01/06/2011, No. 301933641 הונג קונג, 01/06/2011, מספר 301933641

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 52828/02/2013



Trade Mark No. 243689 מספר סימן

Application Date 26/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102646 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: JERSEY LOMELLINA S.P.A.

Address: Via Don Pedrinelli, 94, I-24030 CARVICO 
(Bergamo), Italy

Identification No.: 74639

(Italy Joint Stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

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

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, 28/04/2011, No. MI 2011C004531 2011C004531 MI איטליה, 28/04/2011, מספר

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 52928/02/2013



Trade Mark No. 243707 מספר סימן

Application Date 14/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102786 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 53028/02/2013



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; shoe polish, 
creams and wax; wax belonging to this class; 
shampoo; cosmetic kits; depilatory preparations; 
make-up removing preparations; deodorants for 
personal use (perfumery); lipsticks; pencils for 
cosmetic uses; hair spray and nail polish; lacquer-
remover preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; pre-moistened or impregnated 
cleaning tissues or cloths; after shave lotions; lotions 
for cosmetic purposes; make-up products; pomades 
for cosmetic purposes; stain removers; sachets for 
perfuming linen; nail care preparations; bleaching 
preparations (decolourants) for cosmetic purposes; 
extracts of flowers (perfumes); incense; scented 
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; 
false eyelashes and nails; pumice stone; aromatic 
potpourris; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for baths; waving 
preparations for hair; washing preparations; toiletries; 
mouth washes not for medical purposes; bath salts, 
not for medical purposes; hygiene preparations which 
are toilet products; oils for toilet purposes; sun-
tanning preparations (cosmetics); eau de cologne; 
deodorant soaps; talcum powder for toilet use; 
adhesives for cosmetic purposes; greases for 
cosmetic purposes; abrasives; shaving preparations; 
colour brightening chemicals for household purposes 
(laundry); cotton sticks for cosmetic purposes; beauty 
masks; moustache wax; laundry blueing; hair 
colorants; cosmetics for eyebrows; depilatory wax; 
cleaning chalk; shampoos for pets; cosmetics for 
animals; cosmetic creams; disinfectant soap; cakes 
of soap; soap for foot perspiration; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; laundry starch; cleansing milk for 
toilet purposes; bleach; dry-cleaning preparations; 
scented water; perfumes; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
make-up powder; adhesives for affixing false hair; 
fabric softeners for laundry use; cosmetic dyes; 
colour-removing preparations; toilet waters.

י"ח אדר תשע"ג - 53128/02/2013



Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; items of jewellery, imitation jewellery, 
precious stones, horological and chronometric 
instruments; ornamental pins; tie pins; works of art of 
precious metal; key rings (trinkets or fobs); medals, 
coins; silver and gold ware (other than cutlery, forks 
and spoons); badges of precious metal; shoe and hat 
ornaments of precious metal; cuff links; watch chains; 
clock cases; threads of precious metal (jewellery); 
jewellery cases of precious metal; ornaments 
(jewellery); silver ornaments; ornaments of yellow 
amber (jewellery); pins (jewellery) and amulets 
(jewellery); rings (jewellery); ornaments of jet; 
bracelets (jewellery); brooches (jewellery); chains 
(jewellery); boxes of precious metal; necklaces 
(jewellery); tie clips; watch crystals, watch glasses; 
chronographs (watches); alarm clocks; diamonds; 
charms (jewellery), trinkets (jewellery); paste 
jewellery; cases for clock and watchmaking; ivory 
(jewellery); medallions (jewellery); gems; earrings; 
pearls (jewellery); straps for wristwatches; clocks.

י"ח אדר תשע"ג - 53228/02/2013



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; bags for climbers and 
campers and beach bags; handbag frames; frames 
for umbrellas or parasols; mountaineering sticks; 
camping bags, sports bags; bags for mountaineering; 
net bags for shopping; travelling bags; leather bags 
for packaging; handbags; leather lining for footwear; 
travelling sets and key cases (leatherware); attaché 
cases; coin purses, not of precious metal; garment 
bags for travel; hat boxes of leather; sling bags for 
carrying infants; wheeled shopping bags; boxes of 
leather or leather board; boxes of vulcanised fibre; 
pocket wallets; briefcases; notecases; school 
satchels and document cases; school bags; vanity 
cases (not fitted); collars for animals; leather leashes; 
leather laces, leather leads; umbrella covers; saddle 
cloths for horses; backpacks, rucksacks; haversacks; 
school haversacks; music cases; halters; bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging; 
leather twist, leather thread; suitcase handles; 
walking stick and umbrella handles; lashes; horse 
blankets; furniture coverings of leather; clothing for 
animals; pads for horse saddles; umbrella rings; 
blinkers (harness); harness fittings of iron; trappings 
for animals; ornaments for animals; harness fittings, 
not of precious metal; walking stick seats; shoulder 
belts (straps), of leather; tool bags of leather (empty); 
chain mesh purses, not of precious metal; beach 
sacks; muzzles; bridles (harness); head-stalls; 
leatherboard; bands of leather; travelling trunks; 
shopping bags; straps for soldiers' equipment; 
harness traces, harness straps; straps of leather 
(saddlery); straps for skates; artificial leather; 
trimmings of leather for furniture; leather straps; butts 
(parts of hides); curried skins; cat o' nine tails; 
coverings of skins (furs); stirrup leathers; parts of 
rubber for stirrups; bits for animals (harness); 
saddlery products; reins; suitcases; moleskin 
(imitation of leather); furs; chamois leather, other 
than for cleaning purposes; nose bags (feed bags); 
net bags for shopping; casings, of leather, for 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; 
fastenings for saddles; card cases; traces (harness); 
valves of leather.

י"ח אדר תשע"ג - 53328/02/2013



Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bath linen (except 
clothing); tissues of textile for removing make-up; 
labels (cloth); linings (textile); toilet gloves; wall 
hangings of textile; handkerchiefs of textile; curtains 
of textile or plastic; household linen; towels of textile; 
travelling rugs (lap robes); net curtains; curtain 
holders of textile material; banners and flags (not of 
paper); eiderdowns (down coverlets); loose covers 
for furniture; covers for cushions; mattress covers; 
pillowcases; mosquito nets; glass cloths of textile; 
billiard cloth; table cloths (not of paper); traced cloths 
for embroidery; upholstery cloths; face towels of 
textile; sleeping bags (sheeting); cotton fabrics; 
haircloth (sackcloth); traced cloths for embroidery; 
brocades; lining fabric for shoes; fabric for boots and 
shoes; coverlets (bedspreads); bed blankets; trellis 
(cloth); zephyr (cloth); table centrepieces of textile; 
cheviots (cloth); ticks (mattress covers); shower 
curtains of textile or plastic; crepe (fabric); crepon; 
bedspreads; damask; elastic woven material; oilcloth 
(for use as table cloths); gummed cloth, other than 
for stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; 
flannel (fabric); fitted toilet lid covers (fabric); gauze 
(cloth); jersey (fabric); woolen cloth, woolen fabric; 
lingerie fabric; linen cloth; place mats of textile; table 
cloths (not of paper); printers' blankets of textile; 
marabouts (cloth); upholstery fabrics; fabric of 
imitation animal skins; knitted fabric; cheese cloth; 
ramie fabric; rayon fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); 
fibreglass fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; tulle.

י"ח אדר תשע"ג - 53428/02/2013



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; motorists' and cyclists' 
clothing; bibs, not of paper; headbands (clothing); 
dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing 
caps and sandals; boas (necklets); babies' pants of 
textile; collar protectors; boots for sports and beach 
shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); 
money belts (clothing); wet suits for water-skiing; 
neckties; corsets (underclothing); sashes for wear; fur 
stoles; scarves; caps (headwear); peaked caps; 
gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; 
underclothing; mantillas; stockings; socks; bandanas 
(neckerchiefs); babies' napkins of textile; furs 
(clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; gymnastics and sports suits; 
layettes (clothing); collars (clothing); singlets; mittens; 
ear muffs (clothing); inner soles; bow ties; beach 
wraps; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; 
beach clothes; housecoats; pockets for clothing; 
socks suspenders; stocking suspenders; petticoats; 
tights; aprons (clothing); headdress for wear; 
masquerade costumes; uniforms; cap peaks; wooden 
shoes; frilled caps; garters; coats; esparto shoes or 
sandals; non-slipping devices for boots and shoes; 
bath robes; bath slippers; birettas; overalls, smocks; 
teddies (undergarments); berets; footmuffs, not 
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; 
studs for football boots; half-boots; fittings of metal 
for shoes and boots; tips for footwear; welts for boots 
and shoes; heelpieces for boots and shoes; drawers 
(clothing), pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; 
chemisettes (shirt fronts); tee-shirts; bodices 
(lingerie); vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing 
vests; stuff jackets (clothing); combinations (clothing); 
slips (undergarments); ready-made clothing; 
detachable collars and collars (clothing); clothing of 
leather; clothing of imitations of leather; shower caps; 
bed socks; skirts; trousers; ready-made linings (parts 
of clothing); overcoats, topcoats; gabardines 
(clothing); gymnastic shoes; jerseys (clothing); 
pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); 
footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear 
(clothing); clothing for gymnastics; outerclothing; 
underwear; sandals; saris; underpants; hats; 
wimples; togas; gaiter straps, trouser straps; frocks; 
turbans; suits; items of clothing; slippers; shoes; 
sports shoes.

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

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

Spain, 18/02/2011, No. 2.970.220/8 ספרד, 18/02/2011, מספר 2.970.220/8

Class: 3 סוג: 3

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 24 סוג: 24

י"ח אדר תשע"ג - 53528/02/2013



 Owners

Name: Grupo Massimo Dutti, S.A.

Address: Avenida de la Diputación,,edificio Inditex, E-
15142 ARTEIXO (A Coruña), Spain

Identification No.: 71951

(España Sociedad Anónima)

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 53628/02/2013



Trade Mark No. 243708 מספר סימן

Application Date 29/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102789 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, dvds, and 
high definition digital discs featuring physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and 
exercise equipment, training in the use of physical 
therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; pre-recorded electronic and digital 
media featuring physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, health, use 
of physical therapy and exercise equipment, training 
in the use of physical therapy and exercise 
equipment, setting up and operating health clubs, 
exercise facilities, and exercise studios.

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for physical training for medical use; force 
and motion testing apparatus for physical 
rehabilitation; manually-operated exercise equipment 
for physical therapy purposes; physical exercise 
apparatus, for medical purposes; physical 
rehabilitation, physical therapy and sports medicine 
equipment all designed specifically for medical use, 
namely, shoulder stretcher using resistance cables; 
weight lifting machines for physical therapy.

י"ח אדר תשע"ג - 53728/02/2013



Class: 16 סוג: 16

Books in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, 
health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and 
exercise equipment, setting up and operating health 
clubs, exercise facilities, and exercise studios; 
educational publications, namely, educational 
learning cards, flash cards, activity cards, workbooks, 
textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters 
and educational booklets in the field of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, health, use of physical therapy 
and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment, setting up 
and operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; educational publications, namely, 
training manuals in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and 
exercise equipment, training in the use of physical 
therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; manuals in the field of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, health, use of physical therapy 
and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment, setting up 
and operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; publications, namely, books, 
booklets, cards, guides, manuals, posters, workbooks 
in the fields of physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, health, use 
of physical therapy and exercise equipment, training 
in the use of physical therapy and exercise 
equipment, setting up and operating health clubs, 
exercise facilities, and exercise studios.

Class: 25 סוג: 25

Hats; head sweatbands; head wear; pants; shirts; 
shorts; socks; stockings sweat-absorbent; sweat 
bands; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; 
sweat shorts; sweat suits; t-shirts; tank tops; tops.

י"ח אדר תשע"ג - 53828/02/2013



Class: 28 סוג: 28

Accessory for manually-operated exercise 
equipment, namely, accessory attachment to 
increase muscle resistance; exercise balls; exercise 
equipment, namely, abdominal boards; exercise 
equipment, namely, chest expanders; exercise 
equipment, namely, chest pulls; exercise equipment, 
namely, inflatable balls; exercise equipment, namely, 
manually operated jogging machines; exercise 
equipment, namely, straps that are affixed to doors 
for performance of various exercises using body 
weight resistance; exercise equipment, namely, foam 
rollers and inflatable rollers; exercise machines; 
exercise platforms; exercise tables; exercising 
equipment, namely, manually operated jogging 
machines; exercising equipment, namely, pulleys; 
exercising equipment, namely, weight lifting 
machines; fitness equipment, namely, straps used for 
yoga and other fitness activities and for carrying yoga 
mat; manual leg exercisers; manually-operated 
exercise equipment; spring bars for exercising; spring 
boards sporting articles; stretch bands used for yoga 
and physical fitness purposes.

Class: 35 סוג: 35

Advisory services relating to business management 
and business operations; business advisory services, 
consultancy and information; business consultation in 
the field of establishing, managing and operating 
physical fitness, physical therapy, clubs, facilities, 
and studios; on-line retail store services featuring 
apparatus for physical rehabilitation, apparatus for 
physical therapy, apparatus for physical training, 
apparel, booklets, books, cards, clothing, digital 
versatile discs, digital video discs, downloadable 
audio and video recordings, dvds, education 
conferences, education courses, education seminars, 
education workshops, exercise clothing, exercise 
equipment, footwear, guides, headgear, high 
definition digital discs, manuals, posters, pre-
recorded electronic and digital media, pre-recorded 
video cassettes, and workbooks.

י"ח אדר תשע"ג - 53928/02/2013



Class: 41 סוג: 41

Athletic training services; educational services, 
namely, conducting conferences, courses, seminars, 
and workshops in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, physical fitness apparatus and 
equipment, physical therapy apparatus and 
equipment, health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios and distribution of training material 
in connection therewith; educational services, 
namely, providing courses of instruction at the 
vocational, pre-graduate, graduate and post-graduate 
level and distribution of course material in connection 
therewith; personal fitness training services and 
consultancy; personal training services, namely, 
strength and conditioning training; physical fitness 
training services; providing information on exercise 
and fitness via a website; providing an on-line 
computer database featuring information regarding 
exercise and fitness; providing fitness and exercise 
studio services, namely, pilates instruction and 
training; providing information in the field of exercise 
training; providing information on physical exercise; 
providing on-line training consisting of conferences, 
courses, seminars, and workshops in the field of 
physical fitness, physical therapy, exercise 
instruction, exercise programs, health, physical 
fitness apparatus and equipment, physical therapy 
apparatus and equipment, health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios; training in the use and 
operation of physical fitness apparatus and 
equipment, physical therapy apparatus and 
equipment, health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; training services in the field of 
physical fitness, physical therapy, exercise 
instruction, exercise programs, health, physical 
fitness apparatus and equipment, physical therapy 
apparatus and equipment, health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios.

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

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

י"ח אדר תשע"ג - 54028/02/2013



U.S.A., 08/02/2011, No. 85236581 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236581

Class: 16 סוג: 16

Books in the field of physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in 
the use of physical therapy and exercise equipment, 
setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios; Educational 
publications, namely, educational learning cards, 
flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, 
activity books, story books, puzzle books, printed 
puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and 
exercise equipment, training in the use of physical 
therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; Educational publications, namely, 
training manuals in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and 
exercise equipment, training in the use of physical 
therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; Manuals in the field of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, health, use of physical therapy 
and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment, setting up 
and operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; Publications, namely, books, 
booklets, cards, guides, manuals, posters, workbooks 
in the fields of physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in 
the use of physical therapy and exercise equipment, 
setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios

Class: 25 סוג: 25

Hats; Head sweatbands; Head wear; Pants; Shirts; 
Shorts; Socks; Stockings; Sweat bands; Sweat 
jackets; Sweat pants; Sweat shirts; Sweat shorts; 
Sweat suits; T-shirts; Tank tops; Tops

Class: 35 סוג: 35

Advisory services relating to business management 
and business operations; Business advisory services, 
consultancy and information; Business consultation in 
the field of establishing, managing and operating 
physical fitness, physical therapy, clubs, facilities, and 
studios; On-line retail store services featuring 
apparatus for physical rehabilitation, apparatus for 
physical therapy, apparatus for physical training, 
apparel, booklets, books, cards, clothing, digital 
versatile discs, digital video discs, downloadable 
audio and video recordings, DVDs, education 
conferences, education courses, education seminars, 
education workshops, exercise clothing, exercise 
equipment, footwear, guides, headgear, high 
definition digital discs, manuals, posters, pre-recorded 
electronic and digital media, pre-recorded video 
cassettes, and workbooks

י"ח אדר תשע"ג - 54128/02/2013



U.S.A., 08/02/2011, No. 85236630 ארה"ב, 08/02/2011, מספר 85236630

Class: 9 סוג: 9

Digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and 
high definition digital discs featuring physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and 
exercise equipment, training in the use of physical 
therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; Pre-recorded electronic and digital 
media featuring physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in 
the use of physical therapy and exercise equipment, 
setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for physical training for medical use; Force 
and motion testing apparatus for physical 
rehabilitation; Manually-operated exercise equipment 
for physical therapy purposes; Physical exercise 
apparatus, for medical purposes; Physical 
rehabilitation, physical therapy and sports medicine 
equipment all designed specifically for medical use, 
namely, shoulder stretcher using resistance cables; 
Weight lifting machines for physical therapy

Class: 28 סוג: 28

Accessory for manually-operated exercise equipment, 
namely, accessory attachment to increase muscle 
resistance; Exercise balls; Exercise equipment, 
namely, abdominal boards; Exercise equipment, 
namely, chest expanders; Exercise equipment, 
namely, chest pulls; Exercise equipment, namely, 
inflatable balls; Exercise equipment, namely, 
manually operated jogging machines; Exercise 
equipment, namely, straps that are affixed to doors 
for performance of various exercises using body 
weight resistance; Exercise equipment, namely, foam 
rollers and inflatable rollers; Exercise machines; 
Exercise platforms; Exercise tables; Exercising 
equipment, namely, manually operated jogging 
machines; Exercising equipment, namely, pulleys; 
Exercising equipment, namely, weight lifting 
machines; Fitness equipment, namely, straps used 
for yoga and other fitness activities and for carrying a 
yoga mat; Manual leg exercisers; Manually-operated 
exercise equipment; Personal exercise mats; Spring 
bars for exercising; Spring boards; Stretch bands 
used for yoga and physical fitness purposes; Yoga 
mats

י"ח אדר תשע"ג - 54228/02/2013



 Owners

Name: Balanced Body, Inc.

Address: 8220 Ferguson Avenue, Sacramento CA 95828-
0931, U.S.A.

Identification No.: 73536

(California, United States Corporation)

Class: 41 סוג: 41

Athletic training services; Educational services, 
namely, conducting conferences, courses, seminars, 
and workshops in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, 
health, physical fitness apparatus and equipment, 
physical therapy apparatus and equipment, health 
clubs, exercise facilities, and exercise studios and 
distribution of training material in connection 
therewith; Educational services, namely, providing 
courses of instruction at the vocational, pre-graduate, 
graduate and post-graduate level and distribution of 
course material in connection therewith; Personal 
fitness training services and consultancy; Personal 
training services, namely, strength and conditioning 
training; Physical fitness training services; Providing a 
web site featuring information on exercise and fitness; 
Providing an on-line computer database featuring 
information regarding exercise and fitness; Providing 
fitness and exercise studio services, namely, pilates 
instruction and training; Providing information in the 
field of exercise training; Providing information on 
physical exercise; Providing on-line training consisting 
of conferences, courses, seminars, and workshop in 
the field of physical fitness, physical therapy, exercise 
instruction, exercise programs, health, physical 
fitness apparatus and equipment, physical therapy 
apparatus and equipment, health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios; Training in the use 
and operation of physical fitness apparatus and 
equipment, physical therapy apparatus and 
equipment, health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios; Training services in the field of 
physical fitness, physical therapy, exercise 
instruction, exercise programs, health, physical 
fitness apparatus and equipment, physical therapy 
apparatus and equipment, health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios

י"ח אדר תשע"ג - 54328/02/2013



Trade Mark No. 243716 מספר סימן

Application Date 06/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102891 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hollyland (China) Electronics Technology 
Corporation Limited

Address: No. 9-19 Fanghu Road,,Huli District,,Xiamen, 
361009 Fujian, People's Republic of China

Identification No.: 74658

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Semi-conductors; integrated circuits; fuses; electric 
resistances; wires of metal alloys, namely fuse wire; 
voltage surge protectors; electric resistance 
materials; electric fuse boxes.

י"ח אדר תשע"ג - 54428/02/2013



Trade Mark No. 243718 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102904 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Training handbooks.

Class: 41 סוג: 41

Providing electronic publications on-line; publishing 
of electronic publications; arranging of educational 
conferences; arranging and conducting of 
educational and training conferences and seminars; 
arranging of educational seminars; arranging and 
conducting of educational conferences; arranging 
and conducting of instructional seminars; computer 
instruction services; computer-based instruction 
services; computer education training; computer 
training and education services; education training, 
further training and consulting; development of 
educational courses, examinations and qualifications; 
development of educational handbooks; development 
of educational materials; education and training; 
education and training services; educational 
examinations; computing education; computer 
science education; data processing education; 
educational services in connection with computer 
software; educational services in connection with 
computer systems; computing instruction; education 
in data processing; educational services in 
connection with the use of computers in business; 
education, teaching and training; education and 
instruction services; education consulting services; 
educational examinations; educational examinations; 
educational information provided on-line from a 
computer database or the Internet; education 
information services; education services; data 
processing education; educational services in 
connection with information technology; education, 
teaching and training; education, instruction and 
training; technological education services; 
educational workshops; computer training; computer 
education training; training and education in 
connection with computing; computer training; 
computer training consulting; computer training 
services; development of training seminars; 
conducting of training seminars for clients; 
conducting of workshops [training]; education 
training, further training and consulting.

Class: 42 סוג: 42

Computer consulting; information technology 
consulting.

י"ח אדר תשע"ג - 54528/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SolidQ Global SL

Address: Rey Juan Carlos I, 88, 4C, E-03340 Albatera, 
Spain

Identification No.: 74660

(España Sociedad Limitada)

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

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

European Community Trade Mark, 22/02/2011, No. 
009755828

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/02/2011, מספר 
009755828

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 54628/02/2013



Trade Mark No. 243721 מספר סימן

Application Date 10/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CERSANIT TRADE MARK Sp. z o.o.

Address: ul. Al. Solidarności 36, PL-25-323 Kielce, 
Poland

Identification No.: 74663

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sanitary ceramics, bathroom ceramics, bidets, toilets 
with cisterns, toilet pans, urinals, washbasins, 
washbasin pedestals, toilet seat, flushing sets, 
faucets, washbasin taps, shower cubicles, shower 
units, sanitary fittings and fixtures, bath tubs, flushing 
cistern.

Class: 19 סוג: 19

Tiles and carpet strips not of metal, ceramic tiles, wall 
tiles, floor tiles, heavy duty floor tiles.

Class: 20 סוג: 20

Shelves, cabinets, mirrors, bathroom furniture.

י"ח אדר תשע"ג - 54728/02/2013



Trade Mark No. 243723 מספר סימן

Application Date 09/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TIBCO Software Inc.

Address: 3303 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, 
U.S.A.

Identification No.: 74665

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP) services featuring 
computer software for transmission of voice, data, 
graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; computer 
programming; information relating to computer 
hardware or software provided on-line from a global 
computer network or the Internet; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid.

י"ח אדר תשע"ג - 54828/02/2013



Trade Mark No. 243724 מספר סימן

Application Date 05/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102965 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

Apparatus for recording, processing, transmitting and 
reproducing sound and/or images; software.

י"ח אדר תשע"ג - 54928/02/2013



Trade Mark No. 243725 מספר סימן

Application Date 14/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102971 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The British Broadcasting Corporation

Address: Broadcasting House,,Portland Place, London 
W1A 1AA, United Kingdom

Identification No.: 74666

(England and Wales Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; non-medicated toilet preparations; soaps; 
shampoos; talcum powder; preparations for use in 
the bath or shower; bubble baths; bath foam; bath 
salts; bath oil; shower gel; preparations for the hair; 
hair gel; preparations for cleaning the teeth; 
perfumes; eau de cologne; deodorants for personal 
use; essential oils; toiletries; skin care preparations; 
perfuming sachets; scented wood; nail varnish; false 
nails; false eyelashes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/12/2011, No. 
010491777

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/12/2011, מספר 
010491777

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 55028/02/2013



Trade Mark No. 243726 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0752218 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ontex BVBA

Address: Genthof 5, B-9255 BUGGENHOUT, Belgium

Identification No.: 74011

(private limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Hygienic products, sanitary towels, panty liners, 
menstruation pads; underpads for hygienic use, 
sanitary panties; plasters for medical purposes; 
disinfectants; bandages, first-aid boxes (filled); 
dressings including gauze for dressings, swabs, 
dabbing materials, absorbent dressings and 
maternity dressings, wadding for medical use, 
incontinence materials; underpads for incontinents, 
surgical tissues; disposable underpads for 
incontinents, not included in other classes.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental apparatus and instruments; 
orthopedic articles including elastic dressings, suture 
materials, cover sheets; disposable linen and 
protective disposable articles especially for medical 
and surgical use; medical gloves, protective clothing, 
footwear and caps for medical and surgical use.

Class: 16 סוג: 16

Hygienic paper; disposable linen and protective 
disposable articles made of paper or cellulose, for 
hygiene or care; paper tissues; disposable diapers 
and disposable pants made of paper or cellulose; 
household paper; toilet paper, wet wipes, paper 
napkins.

י"ח אדר תשע"ג - 55128/02/2013



Trade Mark No. 243727 מספר סימן

Application Date 18/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0945030 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) 
(Montres Rado SA)

Address: Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau, Switzerland

Identification No.: 74667

(Suisse, Switzerland, Suiza Société anonyme (joint stock 
company, sociedad anonima))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

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

י"ח אדר תשע"ג - 55228/02/2013



Trade Mark No. 243728 מספר סימן

Application Date 31/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1005736 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Writing pads; writing tablets; pens, being office 
requisites; pencils; folders for papers; boxes for pens; 
boxes of cardboard or paper; stands for pens and 
pencils; containers for clips for office; desktop visiting 
card holders; letter trays; trays for sorting and 
counting money; paperweights; bookends; pencil 
cases, pencil holders, pen cases, pen holders; 
photograph stands; desk sets, desk pads; cardboard; 
paper; tablecloths of paper; towels of paper; bags, 
envelopes and pouches of paper or plastic for 
packaging; garbage bags of paper or plastics; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
calendars; newspapers; placards of paper or 
cardboard; writing paper; wrapping paper; folders, 
being stationery; pencils; pens; paper cutters, being 
office requisites; paper clips; blackboards.

י"ח אדר תשע"ג - 55328/02/2013



 Owners

Name: FREZZA SPA

Address: Via Ferret, 11/9, I-31020 VIDOR, Italy

Identification No.: 74668

(Italy Joint stock company)

Class: 20 סוג: 20

Furniture; office furniture; furniture of metal; beds, not 
for medical purposes; wardrobes; chests of drawers; 
drawers; dressing tables; divans; armchairs; chairs 
(seats); deck chairs; seats; stools; chaises longues; 
desks; typing desks; drawing desks; dressers; tables 
for meeting rooms; tables of metal; table tops; small 
tables for computers; modular furniture for kitchens; 
bedroom furniture; garden and outdoor furniture; 
upholstered furniture; kitchen furniture; adjustable 
kitchen furniture; living room furniture; school 
furniture; bathroom furniture; dining chairs; lounge 
chairs; easy chairs; folding chairs; chair pads; poufs; 
settees; sofas; sofa beds; footstools; bedside tables; 
writing desks; tables; side tables; dining tables; 
coffee tables; screens (furniture); drawer units; 
chiffonniers; bassinettes; lockers; commodes; 
cupboards; filing cabinets; index cabinets (furniture); 
kitchen cabinets; wall units; showcases (furniture); 
sideboards; garment covers (storage); walk-in 
closets; book rests (furniture); bookcases; library 
shelves; furniture shelves; benches (furniture); bottle 
racks; bottle casings of wood; keyboards for hanging 
keys; magazine racks; cloth hangers; coat hangers; 
clothes hooks, not of metal; hat stands; umbrella 
stands; umbrella hangers; trolleys (furniture); trolleys 
for computers (furniture); dinner wagon (furniture); 
mirrors (looking glasses); hand-held mirrors (toilet 
mirrors); hand-held mirrors (part of a dresser); 
shelves for storage; display stands; pillows; cushions; 
baskets not of metal; boxes of wood or plastic; 
packaging containers of plastic; containers, not of 
metal (storage, transport); room dividers (furniture); 
statues of wood, wax, plaster or plastic; works of art 
of wood, wax, plaster or plastic; wall closets 
(furniture); picture frames; furniture partitions of 
wood; chests, not of metal; racks and stands for CDs 
and DVDs made of wood or plastic (furniture).

י"ח אדר תשע"ג - 55428/02/2013



Trade Mark No. 243823 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103009 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tre Milano, LLC

Address: 5826 Uplander Way, Culver City CA 90230, 
U.S.A.

Identification No.: 74687

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, rinses, mists, thermal protective sprays, 
spray conditioners, hair gels, spray gels, sculpting 
foam, styling serum, styling sprays, styling gels, 
styling lotions, straightening creams, hair sprays, 
pomades, shine sprays, hair strengthening 
preparations, hair straightening preparations.

Class: 11 סוג: 11

Hair dryers; hand-held electric hair dryers.

Class: 21 סוג: 21

Hair brushes, hair combs.

י"ח אדר תשע"ג - 55528/02/2013



Trade Mark No. 243824 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103021 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inivai Technologies Pty Ltd

Address: 136 Balcombe Road, Mentone VIC 3194, 
Australia

Identification No.: 72599

(Australia An Australian Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for measuring physical and 
chemical characteristics of cells or other particles; 
computer software for gathering, analysing, 
organising and displaying data in the field of cell 
analysis; training manuals in electronic format.  

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/03/2011, No. 1413292 אוסטרליה, 09/03/2011, מספר 1413292

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 55628/02/2013



Trade Mark No. 243825 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103035 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: 1 סוג: 1

antifreeze and antifreezing liquids; liquid chemicals 
used to inhibit and remove limescale deposits; liquid 
stabilizing chemical preparations for cooling circuits 
for internal combustion engines for motor vehicles, 
tractors, earth-moving machines, commercial and 
industrial vehicles, 2/4 time engines for motor 
vehicles, and fixed and naval engines; anaerobic 
adhesives for industrial purposes; descaling 
preparations for industrial purposes for use in 
connection with radiators, internal combustion 
engines and cooling circuits related to said 
equipment; chemical preparations, namely, 
degreasing and cleaning solvents for use in 
connection with radiators, internal combustion 
engines and cooling circuits related to said 
equipment; chemical additives for motor fuels; brake 
fluids; automobile brake system leak sealants; 
protective antifreeze fluids for compressed-air 
braking systems of industrial vehicles; power steering 
fluid.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/05/2011, No. 2011/40569 טורקיה, 12/05/2011, מספר 2011/40569

Class: 1 סוג: 1

י"ח אדר תשע"ג - 55728/02/2013



Trade Mark No. 243826 מספר סימן

Application Date 24/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103049 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RAUMEDIC AG

Address: 95213 Münchberg, Germany

Identification No.: 71275

(Germany Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus for therapeutic purposes, 
electromedical apparatus and parts thereof, medical 
measuring and control apparatus, in particular 
catheters for measuring intracranial pressure.

י"ח אדר תשע"ג - 55828/02/2013



Trade Mark No. 243827 מספר סימן

Application Date 06/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FALKE KGaA

Address: Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg, Germany

Identification No.: 73298

(Germany limited commercial partnership, limited on 
shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services in the categories of 
soaps for cosmetic purposes, soaps for textiles 
perfumeries, ethereal oils, products for personal 
hygiene and beauty, products to clean, care for and 
beautify the skin, scalp and hair, toilet articles, 
deodorants for personal use, pre-shave and after-
shave products, eyeglasses and eyeglass frames, 
jewellery and watches, leather and imitations of 
leather, namely suitcases, bags, small leather 
articles, especially purses, wallets, key cases, 
umbrellas and sunshades, shoes, clothing and 
headgear, belts, sports articles, games and toys.

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

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

Germany, 30/03/2011, No. 302011018716.9/35 גרמניה, 30/03/2011, מספר 302011018716.9/35

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 55928/02/2013



Trade Mark No. 243829 מספר סימן

Application Date 27/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103071 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
namely bags, suitcases; wallets, sling bags for 
carrying infants, boxes of leather, cases of leather, 
card cases, key cases (leatherware), purses, 
rucksacks, briefcases, school satchels; umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, saddle trees, 
stirrup leathers, gut for making sausages.

י"ח אדר תשע"ג - 56028/02/2013



Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils, non-electric; kitchen 
mixers, non-electric; blenders, non-electric, for 
household purposes; hand-operated coffee and spice 
grinders; fruit and vegetable presses, non-electric, for 
household purposes; graters (household utensils); 
non-electric cleaning apparatus; brushes (except 
paint brushes); brushes for cleaning; brush-making 
materials; sponges for household purposes; steel 
wool for cleaning; wool waste for cleaning; rags for 
cleaning; gloves for household purposes; non-electric 
polishing apparatus and machines, for household 
purposes; carpet beaters; carpet sweepers; mops; 
pads for cleaning; toothbrushes; electric 
toothbrushes; floss for dental purposes; shaving 
brushes; hair brushes; combs; household and kitchen 
utensils and earthenware (not of precious metal); 
household or kitchen utensils of glass, plastic, 
porcelain, ceramic and materials not included in other 
classes; buckets, trash cans, pots, paper plates, 
plates and glasses, trays for domestic purposes, 
coffee pots, strainers, scoops, basting spoons for 
kitchen use, spatulas (kitchen utensils); basins 
(bowls), cups (bowls), egg cups, cake moulds, 
decanters, containers for kitchen use, vases, soap 
holders, soap dispensers, metal boxes for dispensing 
paper towels, toilet paper holders; baby baths, ice 
buckets, heat-insulated containers, drinking flasks, 
fitted picnic baskets (including dishes), cups of non 
precious metals, bread bins, bread baskets 
(domestic), bread boards; non-electric cooking 
utensils; cooking pots, non-electric; grills (cooking 
utensils), grill supports, cooking skewers of metal; 
ironing boards, ironing board covers (shaped), drying 
racks for washing; cages for household pets; litter 
boxes for pets; mangers for animals, drinking 
vessels; bird baths; rings for birds; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass (not of precious 
materials or coated therewith); figurines of porcelain, 
terra-cotta or glass; statues of porcelain, terra-cotta 
or glass; bottles, glass jars, demijohns, rat traps, 
insect traps, fly catchers (traps or whisks), fly 
swatters, toilet cases; perfume burners, perfume 
sprayers, perfume vaporizers; non-electric cosmetic 
utensils; appliances for removing make-up (non-
electric), powder puffs, containers for toilet utensils; 
roses for watering cans; syringes for watering flowers 
and plants; watering devices, sprinklers for watering 
plants and flowers, sprinkling devices for spouts; 
corkscrews, shoe horns; toothpicks, pipettes (wine-
tasters); glass, unworked (except building glass); 
semi-worked glass (except building glass); mosaics 
of glass, not for building; powdered glass for 
decoration; glass wool and fiberglass (other than for 
insulation or textile use).

י"ח אדר תשע"ג - 56128/02/2013



 Owners

Name: KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Şekerpınar Mahallesi,Otomotiv Caddesi No: 3, 
Çayırova/Kocaeli, Turkey

Identification No.: 72309

(TURKEY INCORPORATED COMPANY)

Class: 24 סוג: 24

Woven or non-woven fabrics, glass fibre fabrics, gas 
proof fabrics, water proof fabrics, imitations of animal 
skin fabrics, all kinds of linings, filtering materials of 
textile, curtains, shower curtains of plastic or textile, 
covers used at homes, tablecloths including oilcloths, 
bed cloths, sheets, pillowcases, bed linen, furniture 
covers of textile, napkins, prayer rugs of fabrics, bed 
covers of paper, bundles of textiles, quilts, fibre 
quilts, blankets, bath gloves and wash cloths, hand 
and face towels, bath towels, wall coverings of fabric, 
tapestry, handkerchiefs of fabric, flags, labels of 
fabric, laundry bags.

י"ח אדר תשע"ג - 56228/02/2013



Trade Mark No. 243830 מספר סימן

Application Date 25/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103078 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Simbionix USA Corporation

Address: Suite 180,,7100 Euclid Ave., Cleveland OH 
44103, U.S.A.

Identification No.: 74689

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Hosting a website and mobile-based internet service 
for transmitting rich media content, namely, 
procedural video clips, case simulations, and 
instruction, to healthcare professionals; hosting a 
website and mobile-based internet service for 
transmitting rich media-enabled virtual consultations 
between groups of healthcare professionals; hosting 
a website and mobile-based internet service 
providing polling services to healthcare professionals.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 26/02/2011, No. 85252531 ארה"ב, 26/02/2011, מספר 85252531

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 56328/02/2013



Trade Mark No. 243831 מספר סימן

Application Date 02/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103107 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dallen Medical, Inc.

Address: 1046 Calle Recodo, Suite G, San Clemente CA 
92673, U.S.A.

Identification No.: 74690

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic surgical implant comprising artificial 
material.

י"ח אדר תשע"ג - 56428/02/2013



Trade Mark No. 243833 מספר סימן

Application Date 19/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103136 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pivovary Staropramen a.s.

Address: Nádražní 84, CZ-150 54 Praha 5, Czech 
Republic

Identification No.: 72848

(Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers.

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

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

European Community Trade Mark, 13/12/2011, No. 
010489383

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/12/2011, מספר 
010489383

Class: 32 סוג: 32

י"ח אדר תשע"ג - 56528/02/2013



Trade Mark No. 243835 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103158 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of an arc design in blue with the word 
"CONTINUUM" in blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 71191

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, including conducting 
clinical trials.

י"ח אדר תשע"ג - 56628/02/2013



Trade Mark No. 243836 מספר סימן

Application Date 23/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103160 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 56728/02/2013



Class: 9 סוג: 9

Human machine interface (HMI); gas insulated 
switches; gas insulated transformers; gas insulated 
switchgears; gas circuit breakers; high voltage 
switchgears; factory automation controllers; traffic 
management machines and apparatus; traffic signal 
control machines and apparatus; recorded computer 
software; recorded computer operating programs; air 
circuit breakers; earth leakage circuit breakers; digital 
protective relays; mold transformers; radio frequency 
recognizers; radio frequency identification(RF-ID) 
apparatus; radio frequency identification(RF-ID) 
readers; radio frequency identification(RF-ID) tags; 
wireless rechargers; electric accumulators for 
wireless recharging; modules for wireless 
communications apparatus; transmitters for wireless 
communications apparatus; receivers for wireless 
communications apparatus; signal converters for 
wireless communications apparatus; amplifiers for 
wireless communications apparatus; molded case 
circuit breakers; distribution automation machines 
and apparatus; distributed control systems; 
distribution panels for industrial purposes; water 
supply and drainage treatment installation controllers; 
fuel cells; thermal imaging cameras; remote meter 
reading machines and apparatus; telemetering 
controllers; hydraulic transformers; inverters; 
automatic traffic enforcement machines and 
apparatus; automatic toll collection machines and 
apparatus; electricity transformers; relays for electric 
vehicle; electric power converters for electric vehicle; 
chargers for electric vehicle; telecommunications 
machines and apparatus; parts of 
telecommunications machines; electric motor 
controllers; electric power monitoring controllers; 
electric power system simulators; electric power 
system analyzers; watt hour meters; electrical load 
controllers; power line communications machines 
and apparatus; machines and apparatus for 
diagnosis of power installation; electric power 
protective controllers; electric current controllers; 
current limiters; magnetic switches; electronic motor 
protection relays; electronic applied machines and 
parts thereof; electromagnetic contactors; electronic 
switchboards; batteries; chargers for electric 
batteries; solar cell panels; electricity distribution 
panels for house; vacuum interrupters; vacuum 
breakers; supervisory control and data acquisition 
systems (SCADA systems); railway signal installation 
controllers; railway automatic fare collection 
controllers; railway communications installation 
controllers; ultrasonic flow meters; maximum demand 
electric power controllers; capacitors; rechargers for 
electric accumulators; photovoltaic power generation 
machines and apparatus; solar batteries; 
programmable logic controllers (PLC); program 
control machines and apparatus; protocol converters; 
current limiting power fuse; circuit closers.

י"ח אדר תשע"ג - 56828/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: LS Corp.

Address: Samsung-dong 159,,Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 74692

(Republic of Korea Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Maintenance of radio frequency identification(RF-ID) 
system; design and development of electricity 
transmission lines and substations; control of 
electrical load systems; fault diagnosis and testing of 
power installations; diagnostic services relating to 
power quality and analytical services of power 
system; maintenance of computer software.

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

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

Republic of Korea, 29/12/2010, No. 4520100005480 דרום קוריאה, 29/12/2010, מספר 4520100005480

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 56928/02/2013



Trade Mark No. 243837 מספר סימן

Application Date 01/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Identification No.: 74015

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising promotion (sponsoring) of sport and 
cultural events.

Class: 36 סוג: 36

Financial sponsorship (sponsoring) of sport and 
cultural events.

Class: 38 סוג: 38

Transmission of sport data and sport results to the 
media (press, radio, television, internet); displaying of 
sport data and of sport results.

Class: 41 סוג: 41

Timing of sport events; organization of sport and 
cultural events.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 623283 שוויץ, 24/11/2011, מספר 623283

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

י"ח אדר תשע"ג - 57028/02/2013



Trade Mark No. 243840 מספר סימן

Application Date 07/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103253 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YUHUAN XINGYE PLUMBING MANUFACTORY

Address: Longxi Valve Industrial District,,Yuhuan, 
Zhejiang, People's Republic of China

Identification No.: 74695

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal (other than parts of machines); pipe 
work of metal; drain pipes of metal; ducts of metal, 
for central heating installations; water-pipe valves of 
metal; fittings of metal for compressed air ducts; 
drain traps (valves) of metal; elbows of metal for 
pipes; nozzles of metal; penstock pipes (of metal).

Class: 11 סוג: 11

Hydrants; pipes (parts of sanitary installations); taps 
(cocks, spigot) for pipes; water intake apparatus; 
plumbing fittings namely drains; hot-water heating 
pipe parts; regulating and safety accessories for 
water apparatus; water distribution installations; anti-
splash tap nozzles; watering installations, automatic.

י"ח אדר תשע"ג - 57128/02/2013



Trade Mark No. 243851 מספר סימן

Application Date 16/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103354 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cerus Corporation

Address: 2550 Stanwell Drive, Concord CA 94520, 
U.S.A.

Identification No.: 73938

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely, medical light boxes, 
containers and synthetic tubing for blood or other 
bodily fluids; medical devices applied to blood/bodily 
fluid products; filters and compound removal devices 
for use in the inactivation of pathogens and cells for 
medical or diagnostic use; devices for use in the 
processing and storage of blood products for medical 
or diagnostic use and for preventing cell proliferation 
and nucleic acid replication for medical or diagnostic 
use.

י"ח אדר תשע"ג - 57228/02/2013



Trade Mark No. 243853 מספר סימן

Application Date 20/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0751926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ÖNKA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Oruç Reis Mahallesi, Albayrak Caddesi,,Önka İş 
Mer, Esenler - Atişalani / İSTANBUL, Turkey

Identification No.: 74702

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear, footwear, socks.

י"ח אדר תשע"ג - 57328/02/2013



Trade Mark No. 243854 מספר סימן

Application Date 14/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstrasse, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 74703

(Germany AG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motor-driven machines, especially drilling machines, 
hammer drills, saws, cordless screwdrivers, grinding 
machines, motor-driven equipment and hand-held 
tools for agricultural, horticultural, forestry, and 
construction purposes; compressors, electricity 
generators; high-pressure cleaners, planing 
machines, circular saws; lawnmowers, shredders, 
trimmers, scarifier, chain saws, hedgecutters (all 
motor-driven); accessories for all the above goods 
(except where contained in other classes).

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated tools and equipment for agricultural 
and forestry purposes, and for construction 
engineering, accessories for the above (except where 
contained in other classes).

י"ח אדר תשע"ג - 57428/02/2013



Trade Mark No. 243860 מספר סימן

Application Date 25/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1072429 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: LEVENT KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Sanayi Sitesi 663. Sokak No. 10, Antalya, 
Turkey

Identification No.: 74707

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Diapers.

י"ח אדר תשע"ג - 57528/02/2013



Trade Mark No. 243935 מספר סימן

Application Date 25/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103400 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"ח אדר תשע"ג - 57628/02/2013



Class: 11 סוג: 11

Lighting installations, lighting apparatus for vehicles, 
interior and exterior lights; lamps, light bulbs, 
projector lamps, lanterns, chandeliers, lamp glasses, 
lamp mantles, lamps for directional signals and park 
lights of vehicles (bulbs), headlights, stop lights, light 
bulbs for signals and park lights, vehicle reflectors, 
reflector lamps; devices for heating and vapor 
producing installations, stoves (heating apparatus), 
boilers for central heating and natural gas 
installations, gas boilers, burners, heaters, heaters 
for baths, radiators, heat pumps, electric water 
boilers, solar collectors and devices; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, cookers; 
climatization and air-conditioning devices, 
climatizers, air blowing fans, ventilators, air-
conditioning apparatus including for vehicles; air 
disinfecting and cleaning devices, installations and 
their parts and accessories for residences; 
refrigerators, deep freezers, ice boxes, ice machines 
and devices; electric and gas operated apparatus, 
machines and equipment used in cooking and 
boiling; toasters, bread toasters, deep fryers, 
gridirons (terms considered too vague by the 
International Bureau - rule 13.2.b) of the Common 
Regulations), grills, ovens, stoves, corn-poppers, 
autoclaves, coffee and tea machines, water boilers 
(kettles) and their parts; bath tubs, bidets, bath 
installations, shower enclosures, urinals (sanitary 
fixtures), water closets, toilets, portable; lavatories, 
sinks; thermostatic valves as parts of heating 
installations, level controlling valves in tanks, 
regulators and regulating accessories for water or 
gas apparatus, whirlpool-jet apparatus for automatic 
watering installations, water-pipes for sanitary 
installations, watering machines for agricultural 
purposes; water softening apparatus and 
installations; water purifying apparatus and 
machines, water purification installations, water 
purifiers, incinerators; electric hair dryers, hand 
drying apparatus for washrooms; skin moisturizing 
machines, tanning apparatus sun beds, solarium 
devices; bed warmers and blankets, electric, not for 
medical purposes; heating pads and cushions for 
heating, not for medical purposes; electric foot 
warmers; footmuffs, electrically heated; hot water 
bottles; lighters; aquarium filters, filtration apparatus 
integrating a motor device; industrial type dryer 
installations, industrial type cooling installations, 
cooling towers, air cooling apparatus; nuclear 
reactors; burners (incandescent), burners 
(acetylene); pasteurizers and sterilizers; electric 
laundry dryers; filters (parts of household or industrial 
installations), industrial type furnaces, heating 
apparatus for defrosting windows of vehicles.

י"ח אדר תשע"ג - 57728/02/2013



 Owners

Name: FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bölgesi 9.,,Cadde No: 17, 
Kayseri, Turkey

Identification No.: 74714

(Turkey Joint Stock Company)

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies services, marketing and 
publicity bureaus services; advertisement and 
publicity services by television, radio, mail; 
dissemination of advertising matter, preparation 
services for publicity columns, commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services, modeling for advertising or sales promotion; 
publicity and sales promotion services; window 
dressing and display arrangement services; 
conducting marketing studies; public opinion polling; 
public relations; secretarial services, document 
reproduction, photocopying, typing services, word 
processing, compilation of information into computer 
databases, systemization of information into 
computer databases, telephone answering services, 
arranging newspaper subscriptions, rental of office 
machines and equipment, rental of vending 
machines; business administration consultancy; 
commercial or industrial management assistance, 
business management and organization consultancy, 
business management of hotels for others; business 
investigations; providing statistical information for 
business or commercial purposes, personnel 
management consultancy, personnel recruitment, 
accounting, financial statement preparation and 
analysis for businesses; business auditing; cost/price 
analysis; economic forecasting and analysis; payroll 
preparation, tax preparation; import and export 
agencies; business management of performing 
artists; business information and business research 
of industrial and commercial goods; auctioneering; 
the bringing together, for the benefit of others, of 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, through 
mail order catalogues or by means of electronic 
media, for example, through Web sites or television 
shopping programmes.

י"ח אדר תשע"ג - 57828/02/2013



Trade Mark No. 243937 מספר סימן

Application Date 20/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103429 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COFEMEL - SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, S.A.

Address: Fontainhas, P-4760 Lousado VIla Nova de 
Familicão, Portugal

Identification No.: 74716

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing.

י"ח אדר תשע"ג - 57928/02/2013



Trade Mark No. 243938 מספר סימן

Application Date 30/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103430 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for generating, 
conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling of electricity produced via 
solar, thermal, photovoltaic or wind energy and via 
any other kind of renewable energy; photovoltaic 
cells; solar panels; solar modules; solar plants; solar 
power stations.

Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply 
apparatus relating to solar, thermal, photovoltaic and 
wind energy and to any other kind of renewable 
energy; sanitary installations relating to solar, 
thermal, photovoltaic and wind energy and to any 
kind of other renewable energy.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; news clipping services; opinion polling; 
demonstration of goods; commercial information and 
advice for consumers; sales promotion for others; 
publication of publicity texts; assistance, consulting 
and advisory services on business and company 
management and organization; business inquiries; 
business management; business administration; 
business investigations; commercial information 
agencies; efficiency experts; business appraisals; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; efficiency experts; 
office functions; purchasing goods and services for 
other businesses; book-keeping; cost price analysis; 
economic forecasting; compilation of statistics; 
compilation of information into computer databases; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
all relating to solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy and to any other kind of renewable energy.

י"ח אדר תשע"ג - 58028/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Different 
shades of green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: DTL CORPORACIÓN, S.L.

Address: C/ Princesa, 2, E-28008 Madrid, Spain

Identification No.: 72767

(España sociedad limitada)

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair, maintenance and installation of 
systems to capture and/or generate solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other 
renewable energy; construction, repair, maintenance 
and installation of solar plants; construction, repair, 
maintenance and installation of solar power stations.

Class: 40 סוג: 40

Production of solar, thermal, photovoltaic and wind 
energy and of any other kind of renewable energy; 
consultancy services for others relating to the 
production of solar power.

Class: 41 סוג: 41

Education and training relating to solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other kind of 
renewable energy; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, seminars and 
symposiums relating to solar, thermal, photovoltaic 
and wind energy and any other kind of renewable 
energy; publication of books and other texts (except 
for publicity texts) relating to solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other kind of 
renewable energy; publication of electronic books 
and journals on-line relating to solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and any other kind of 
renewable energy.

Class: 42 סוג: 42

Design, technical consulting, research, certification 
and checking of photovoltaic cells, solar panels, solar 
modules, solar plants, solar power stations, semi-
conductors and, in general, of all types of apparatus 
and instruments for generating, conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity produced via solar, thermal, 
photovoltaic and wind energy and of any other kind of 
renewable energy; engineering in the field of solar, 
thermal, photovoltaic and wind energy and of any 
other kind of renewable energy; consultancy in the 
field of energy-saving; research in the field of 
environmental protection.

י"ח אדר תשע"ג - 58128/02/2013



Trade Mark No. 243939 מספר סימן

Application Date 07/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103432 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; electronic storage devices; 
electronic memory devices; circuit boards; computer 
software; computers; computer peripherals; computer 
keyboards; computer modems; computer servers; 
computer memory; computer memory, namely, 
computer memory cards, modules, chips and 
packages, flash memory cards, and digital memory 
devices; computer disk drives; flash drives; solid-
state drives (SSD); backup drives for computers; 
computer storage devices; racks, cabinets and 
enclosures for housing electrical and electronic 
equipment, namely, severs, wireless base stations, 
relays and switches; electrical cabling, printed circuit 
board substrates, printed circuit boards, back plane 
panels with electrical connectors and cabling 
mounted thereon; electronic components, namely, 
dual in-line memory modules (DIMMs), random 
access memory (RAM), and packages for stacking 
memory die; component parts for all of the foregoing, 
namely, computer chips, cards, modules, packages 
and other replacement parts; and computer software 
for all of the foregoing, namely, computer operating 
software, drivers and controllers; communications 
software for connecting aerospace and avionic 
communications systems with digital audio and data 
distribution; computer firmware for aerospace and 
avionic communications systems with digital audio 
and data distribution; telecommunications and data 
networking hardware, namely, devices for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; radio 
and land-line telecommunications systems whose 
major components are central switching units and 
communications assets, namely, line replaceable 
units, crew access units and desktop crew access 
unit stand assemblies for networking multiple radio 
transmitters/receivers and land-line telephones for 
tactical military command and control applications, 
and associated computer hardware and software and 
printed circuit boards for facilitating communications 
between all communications assets connected within 
the system; rapid response intercommunications and 
communications system primarily comprised of 

י"ח אדר תשע"ג - 58228/02/2013



central electrical switching units and crew accessible 
electric junction boxes, computer hardware, and 
telecommunication software used to enable 
networking multiple radio transmitters/receivers, land-
line telephones, cell phones, VoIP, wireless, and 
other communications media for tactical military 
operations, command and control situations, and first 
responder emergency and natural disaster events; 
computer hardware; broadband wireless equipment, 
namely, telecommunications base station equipment 
for cellular, wireless, VoIP, radio, landline and fixed 
networking and communications applications; 
telecommunications equipment, namely, computer 
routers, radio routers, VoIP routers, telephone 
channel banks, laptop computers, and computer 
telecommunications software, all for tactical military 
operations, command and control applications, and 
first responder emergency and natural disaster 
events; aircraft test equipment, namely, flight test 
instrumentation and housings therefor; spacecraft 
payload components and assemblies, namely, 
transmitters, receivers, antennae, sensors, power 
supplies, signal conditioners, commutators, 
encoders, calibrators, filters, amplifiers, 
magnetometers, telemetry apparatus, transducers, 
power distribution units, space tape recorder units, 
data acquisition and control systems comprising 
microprocessors, input/output units and power 
supplies, and housing and support structures therefor 
made of metal, plastics and fiberglass.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, refurbishment and repair of electronic 
products.

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacturing services in the field of 
electronics; custom manufacturing services in the 
field of electro-mechanical products; custom 
manufacturing of electronic and electro-mechanical 
product manufacturing equipment; custom 
manufacturing of medical devices; custom 
manufacturing of communications, 
telecommunications, networking, computer and 
electronic data storage equipment, components and 
devices; custom manufacturing of solar equipment, 
wind turbines, fuel cell battery systems, LED lighting, 
and smart meters; custom manufacturing of elevators 
and escalators; custom manufacturing of global 
positioning system (GPS) equipment; custom 
manufacturing of point-of-sale terminals and kiosks; 
custom manufacturing of micro-electronic, optical, 
laser, sensor, radio frequency-based, and microwave 
products; custom manufacturing of electronic and 
electro-mechanical products for the aerospace, 
aviation, medical, health care, automotive, banking 
and financial, retail, communications, 
telecommunications, telecommunications networking, 
computer, multimedia devices, audio and video 
equipment, consumer electronics, electronic data 
storage, clean technology and renewable energy, 
gambling, mass transit and transportation, oil and 
gas, industrial original equipment manufacturing 
(OEM), multimedia equipment original equipment 
manufacturing (OEM), and national defense 
industries.

י"ח אדר תשע"ג - 58328/02/2013



Class: 42 סוג: 42

Product research, development, design, 
improvement and testing of new products for others; 
engineering, design, research and development of 
new products for others; engineering services for the 
aerospace, aviation, medical, automotive, 
communications, telecommunications, computer, 
electronic data storage, and national defense 
industries; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware, software and 
electronics problems.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; patent and patent 
application licensing; consulting in the field of 
intellectual property licensing.

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

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

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264903 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264903

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; electronic storage devices; 
electronic memory devices; circuit boards; computer 
software; computers; computer peripherals; computer 
keyboards; computer modems; computer servers; 
computer memory; computer memory, namely, 
computer memory cards, modules, chips and 
packages, flash memory cards, and digital memory 
devices; computer disk drives; flash drives; solid-state 
drives (SSD); backup drives for computers; computer 
storage devices; racks, cabinets and enclosures for 
housing electrical and electronic equipment, namely, 
severs, wireless base stations, relays and switches; 
electrical cabling, printed circuit board substrates, 
printed circuit boards, back plane panels with 
electrical connectors and cabling mounted thereon; 
electronic components, namely, Dual In-line Memory 
Modules (DIMMs), Random Access Memory (RAM), 
and packages for stacking memory die; component 
parts for all of the foregoing, namely, computer chips, 
cards, modules, packages and other replacement 
parts; and computer software for all of the foregoing, 
namely, computer operating software, drivers and 
controllers; communications software for connecting 
aerospace and avionic communications systems with 
digital audio and data distribution; computer firmware 
for aerospace and avionic communications systems 
with digital audio and data distribution; 
telecommunications and data networking hardware, 
namely, devices for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across 
multiple network infrastructures and communications 
protocols; radio and land-line telecommunications 
systems whose major components are central 
switching units and communications assets, namely, 
line replaceable units, crew access units and desktop 
crew access unit stand assemblies for networking 
multiple radio transmitters/receivers and land-line 
telephones for tactical military command and control 
applications, and associated computer hardware and 
software and printed circuit boards for facilitating 
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communications between all communications assets 
connected within the system; rapid response 
intercommunications and communications system 
primarily comprised of central electrical switching 
units and crew accessible electric junction boxes, 
computer hardware, and telecommunication software 
used to enable networking multiple radio 
transmitters/receivers, land-line telephones, cell 
phones, VoIP, wireless, and other communications 
media for tactical military operations, command and 
control situations, and first responder emergency and 
natural disaster events; computer hardware; 
broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment for 
cellular, wireless, VoIP, radio, landline and fixed 
networking and communications applications; 
telecommunications equipment, namely, computer 
routers, radio routers, VoIP routers, telephone 
channel banks, laptop computers, and computer 
telecommunications software, all for tactical military 
operations, command and control applications, and 
first responder emergency and natural disaster 
events; aircraft test equipment, namely, flight test 
instrumentation and housings therefor; spacecraft 
payload components and assemblies, namely, 
transmitters, receivers, antennae, sensors, power 
supplies, signal conditioners, commutators, encoders, 
calibrators, filters, amplifiers, magnetometers, 
telemetry apparatus, transducers, power distribution 
units, space tape recorder units, data acquisition and 
control systems comprising microprocessors, 
input/output units and power supplies, and housing 
and support structures therefor made of metal, 
plastics and fiberglass
U.S.A., 11/03/2011, No. 85264912 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264912

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, refurbishment and repair of electronic 
products

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264926 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264926

Class: 42 סוג: 42

Product research, development, design, improvement 
and testing of new products for others; engineering, 
design, research and development of new products 
for others; engineering services for the aerospace, 
aviation, medical, automotive, communications, 
telecommunications, computer, electronic data 
storage, and national defense industries; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware, software and electronics 
problems

U.S.A., 11/03/2011, No. 85264936 ארה"ב, 11/03/2011, מספר 85264936

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; patent and patent 
application licensing; consulting in the field of 
intellectual property licensing

י"ח אדר תשע"ג - 58528/02/2013



 Owners

Name: SANMINA-SCI CORPORATION

Address: 2700 N. First Street, SAN JOSE, CA 95134, 
U.S.A.

Identification No.: 74717

(Delaware, United States CORPORATION)
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Trade Mark No. 243941 מספר סימן

Application Date 02/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103468 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kornev Yury Olegovich

Address: 20-1-255, ul. B.Cherkizovskaya, RU-107553 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 74718

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Physical exercise apparatus, for medical purposes, 
physiotherapy apparatus, vibromassage apparatus, 
massage apparatus.

Class: 28 סוג: 28

Body-training apparatus, chest expanders 
[exercisers].

Class: 41 סוג: 41

Physical education, education information, health 
club services, practical training [demonstration], 
correspondence courses, arranging and conducting 
of workshops [training], arranging and conducting of 
seminars.
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Trade Mark No. 243946 מספר סימן

Application Date 19/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103529 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMYA AG

Address: Baslerstr. 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland

Identification No.: 74721

(Switzerland Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Calcium carbonate for water treatment.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/07/2011, No. 
010096238

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/07/2011, מספר 
010096238

Class: 1 סוג: 1
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Trade Mark No. 243949 מספר סימן

Application Date 19/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103543 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Walgreen Co.

Address: 200 Wilmot Road, Deerfield, IL 60015, U.S.A.

Identification No.: 73770

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Disposable bottles for feeding, droppers for 
administering medications (sold empty), enema 
apparatus, heating pads and ice bags and 
thermometers for medical purposes.

Class: 21 סוג: 21

Dental floss.
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Trade Mark No. 243950 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103557 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "FERMENT"

Address: ul. Kommynisticheskaya 17,,s. Kaftanchikovo, 
RU-634521 Tomskaya obl., Russian Federation

Identification No.: 74724

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use; 
haematogen; candy for medical purposes; candy, 
medicated; milk of almonds for pharmaceutical 
purposes; lacteal flour for babies; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; food for babies; 
dietetic foods adapted for medical purposes; syrups 
for pharmaceutical purposes.

Class: 29 סוג: 29

Fruit jellies; raisins; fruits tinned; buttercream; nuts, 
prepared; milk products; cranberry sauce [compote]; 
apple puree; tofu.

Class: 30 סוג: 30

Frozen yoghurt [confectionery ices]; cocoa products; 
gruel, with a milk base, for food; custard; ice cream; 
sherbets [ices], barley meal; muesli; cocoa 
beverages with milk; coffee beverages with milk; tea-
based beverages; chocolate beverages with milk; 
crushed oats; biscuits; powders for ice cream; cereal 
preparations; puddings; maize flakes.

Class: 31 סוג: 31

Vegetables, fresh; plants; garden herbs, fresh; 
marrows; nuts [fruits]; citrus fruit; berries, fresh fruits.

Class: 32 סוג: 32

Aerated water; lemonades; whey beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-
alcoholic; syrups for beverages; vegetable juices 
[beverages]; fruit juices.

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; sales promotion for others; 
distribution of samples; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses].

י"ח אדר תשע"ג - 59028/02/2013



Trade Mark No. 243951 מספר סימן

Application Date 09/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103563 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inivai Technologies Pty Ltd

Address: 136 Balcombe Road, Mentone VIC 3194, 
Australia

Identification No.: 72599

(Australia An Australian Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for measuring physical and 
chemical characteristics of cells or other particles; 
computer software for gathering, analysing, 
organising and displaying data in the field of cell 
analysis.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/03/2011, No. 1413215 אוסטרליה, 09/03/2011, מספר 1413215

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 243952 מספר סימן

Application Date 30/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103577 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SCHRACK SECONET AG

Address: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Austria

Identification No.: 73823

(Austria Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and fiber optic adapter cables, electric 
cables, cables for electrical power supply; electrical 
and fiber optic cable connections; equipment as well 
as electrical and fiber optic connections for 
transmission and reproduction of sound, images and 
data; network adapters; electrical and fiber optic 
adapter plugs; electrical and fiber optical adapter 
connectors; electric plugs; electric plug connectors; 
electric contacts and connectors; plugs; outlet 
sockets; electrical and fiber optic connectors; 
adaptors and contacts for making of magnetic, 
electrical or fiber optic connections; parts for all 
aforesaid goods.

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

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

Austria, 28/04/2011, No. AM 2181/2011 AM 2181/2011 אוסטריה, 28/04/2011, מספר

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 243957 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103646 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The BenRiach Distillery Company Limited

Address: Lochend Industrial Estate,,Queen Anne Drive, 
Newbr, Edingburg EH28 8PL, United Kingdom

Identification No.: 74727

(Company Registered in United Kingdom United Kingdom 
Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Malt whisky the produce of Scotland.
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Trade Mark No. 243958 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nyne Multimedia, Inc.

Address: 3451 Lunar Ct, Oxnard CA 93030, U.S.A.

Identification No.: 73197

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronics, namely, dvd players, set top cable 
boxes, cables for transmission of sound and images; 
home audio systems, namely, audio amplifiers, 
subwoofers, audio speakers, sound equalizers, 
sound crossovers, electronic docking stations, mp3 
chargers, internet radios, wireless indoor-outdoor 
speakers; radios incorporating clocks; headphones; 
earphones; ear buds; audio electronics for vehicles, 
namely, speakers, amplifiers, equalizers, crossovers, 
subwoofers; car audio accessories, namely, speaker 
housing; fm radio transmitters; mp3 players; smart 
phones; charging stations, namely, chargers for 
batteries, battery chargers for in-vehicle, nickel-
cadmium storage batteries; usb hubs; portable radio 
with alarm clock; slide projectors and mini slide 
projectors; speakers; microphones; protective 
carrying cases for portable media players, namely, 
mp3 players and digital video players, and cases for 
portable audio speakers; remote controls for radios; 
electronic writing tablets and their accessories, 
namely, electronic docking stations, charging 
stations, speakers, battery chargers.

י"ח אדר תשע"ג - 59428/02/2013



Trade Mark No. 243960 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103658 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery; knives; forks; spoons; hand-operated 
spreaders for food; mortar and pestle; hand tools and 
implements (hand-operated); hand-operated 
implements for the serving of food; serving knives; 
serving utensils, namely carving knives.

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper and cardboard; table linen 
of paper; napery of paper; packaging containers of 
plastic-lined paper board for solids or liquids; 
packaging material made of starches.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glassware; 
dinnerware; cookware; serving ware; serving ware for 
serving food and drinks; tableware; chinaware; 
porcelain; earthenware; vases; jars; crockery; hand-
operated food grinders.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods; table linen; napery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/04/2011, No. 1418935 אוסטרליה, 20/04/2011, מספר 1418935

Class: 8 סוג: 8

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24
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 Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd

Address: 11-27 Millers Road, BROOKLYN VIC 3012, 
Australia

Identification No.: 74729

(Australia Registered Australian Company)

י"ח אדר תשע"ג - 59628/02/2013



Trade Mark No. 243964 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103749 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HNA GROUP CO., LTD

Address: Hai Hang Bldg.,,No.29 Haixiu Road,,Haikou 
City, 570206 Hainan Province, People's Republic of 
China

Identification No.: 74732

(The People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Luggage trucks; ski lifts; goods handling carts; 
sleighs (vehicles); aerial conveyors; air vehicles; 
aeroplanes; airships; aeronautical apparatus, 
machines and appliances; yachts.

Class: 35 סוג: 35

Business management and organization consultancy; 
business management of hotels; management of 
hotels; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export agencies; 
business management of performing artists; 
relocation services for businesses; systemization of 
information into computer databases; office machines 
and equipment rental; auditing.

Class: 36 סוג: 36

Insurance brokerage; insurance underwriting; capital 
investments; financial management; art appraisal; 
real estate management; surety services; charitable 
fund raising; trusteeship; pawn brokerage.

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; schedule 
examination during construction; construction; 
upholstering; installation, maintenance and repair of 
computer hardware; motor vehicle maintenance and 
repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding; 
plating; elevator installation and repair.

י"ח אדר תשע"ג - 59728/02/2013



Trade Mark No. 243965 מספר סימן

Application Date 16/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103770 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fuxin Telent(Fujian)Outdoor Products Co.,Ltd.

Address: HuaZhou Industrial Area,,Chidian 
Town,,Jinjiang Ci, 362200 Fujian Province, People's 
Republic of China

Identification No.: 74733

(China Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes; baby bodysuits; caps; hosiery; 
gloves (costume); ties; bathing suits.

י"ח אדר תשע"ג - 59828/02/2013



Trade Mark No. 243969 מספר סימן

Application Date 27/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103794 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs used in database 
management and in relation to management 
consulting.

Class: 16 סוג: 16

Handbooks, publications on management and 
management consulting.

Class: 35 סוג: 35

Business management consulting, namely consulting 
to clients in all business fields, including in the space 
and defense, electronics, telecommunications, 
automotive, base materials, consumer goods, media, 
pharmaceutical and medical products industries, the 
energy, financial transactions, securities, health care, 
insurance industries and transport, concerning 
business strategies, organizational activities and 
other areas relating to business policy, improving 
business performance in the short-term, market 
release, the development of labour production and 
distribution, planning and monitoring, management 
information and information technologies.

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis and consulting in the form of 
assistance to clients by means of financial and 
strategic initiatives, namely the management of 
financial restructuring based on securities, creation of 
compensatory measures for managers, assessment 
of unusual circumstances, privatizations, mergers, 
acquisitions, partnerships and joint ventures, 
defensive strategies for protection against buy backs, 
financial engineering, stock options, risk 
management and coverage.

Class: 41 סוג: 41

Educational services in the form of conducting 
seminars, workshops, and conferences in the field of 
business management.

Class: 42 סוג: 42

Computer and computer software consulting as well 
as computer software and hardware design in 
relation to management consulting; computer and 
computer software consulting as well as computer 
software and hardware design in relation to financial 
management consulting.

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

י"ח אדר תשע"ג - 59928/02/2013



 Owners

Name: MC KINSEY & COMPANY INC. FRANCE

Address: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware 19808, U.S.A.

Identification No.: 74737

(Société de droit américain, Etat du Delaware)

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

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

France, 29/04/2011, No. 11 3 827 379 צרפת, 29/04/2011, מספר 379 827 3 11

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"ח אדר תשע"ג - 60028/02/2013



Trade Mark No. 243974 מספר סימן

Application Date 17/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103852 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic, optical, electronic memory or 
microprocessor cards with or without contact (radio 
frequency, infrared or other), valid for all types of 
applications and particularly for physical access 
control, control of access to computer systems, 
checking loyalty cards; magnetic loyalty cards.

Class: 35 סוג: 35

Business consulting and business information 
services, commercial promotion of all kinds and on 
any media including over an IT communication 
network (such as the Internet or intranets) and 
especially via the provision of privilege user cards, 
hosting of commercial group activities, advertisement 
and promotion services, organizing competitions for 
commercial, promotional purposes and for motivating 
personnel, including over an IT communication 
network (such as the Internet or intranets); services 
of promotional offers, namely sales promotion for 
others; organisation and management of commercial 
operations for customer loyalty schemes especially 
via loyalty cards; services involving compilation, 
systematization and management of data in a central 
file, commercial or administrative management of the 
actual state and quality of work performed and 
services rendered to others.

Class: 36 סוג: 36

Organization of payment for the supply of gifts and 
any product or service by the issuing, distribution and 
compensation of purchase vouchers, tickets, checks, 
coupons, tokens, prepaid or credit-debit cards or any 
other means of payment particularly via computer 
networks; financial services linked to possession of 
loyalty cards; services involving payment by loyalty 
cards; financial services linked to possession of 
promotional loyalty coupons; payment services using 
promotional loyalty coupons; issuance and financial 
management of payment facilities, particularly of 
purchase vouchers; issuing of travellers' cheques 
and credit vouchers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/06/2011, No. 11/3839011 צרפת, 15/06/2011, מספר 11/3839011

Class: 9 סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 60128/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue: 
Pantone 280C and beige Pantone 408C. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 Avenue de France, F-75013 Paris, France

Identification No.: 73987

(France Société anonyme)

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

י"ח אדר תשע"ג - 60228/02/2013



Trade Mark No. 243975 מספר סימן

Application Date 02/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103856 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Screensavers, logos, images and photo messages 
for electric and electronic devices such as telephone 
apparatus, mobile phone ringtones, downloadable 
graphic elements and messages for mobile 
telephones; mouse pads; magnetic and/or optical 
recording media; phonograph records; videotapes; 
audio tapes; compact disks, read-only-memory 
compact disks (CD-ROMs); digital versatile disks 
(DVDs); optical discs; coin-operated musical 
automata; computer software, recorded; software 
downloaded on magnetic media or downloaded from 
an external computer network; computer game 
programs; video games software; software for 
managing social networks; software for on-line work 
collaborations; software for creating and managing 
virtual universes; blogging software; apparatus for 
games or entertainment designed to be used with an 
external display screen or monitor; electronic 
publications, downloadable.

Class: 38 סוג: 38

Providing ringtones, music, speech, images, 
animations, games files, films and video sequences 
via telecommunication networks; providing digital 
music via telecommunication; rental of access time to 
global computer networks; rental of message sending 
apparatus; communications by computer terminals; 
providing Internet chatrooms; providing access to 
blogs for the use of others; electronic mail; computer 
aided transmission of messages and images; 
television broadcasting; radio broadcasting; news 
agencies; providing telecommunication channels for 
teleshopping services.

י"ח אדר תשע"ג - 60328/02/2013



 Owners

Name: MIMESIS REPUBLIC, SAS

Address: 80, Rue des Haies, F-75020 Paris, France

Identification No.: 74741

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, especially via the Internet and via any 
other means of telecommunication; producing and 
editing video, sound and music recordings, 
production and performance of shows, particularly 
musical shows, services provided by a music group, 
concerts; radio and television entertainment; 
producing, making, presenting and rental of 
programs for radio and television, films and animated 
films; producing live entertainment programs; 
publication of books, magazines and periodicals; 
music composition services; organization of 
competitions (education and/or entertainment); 
arranging and conducting of concerts; organization of 
sports competitions; electronic desktop publishing; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; game services, and especially those 
relating to virtual universes, provided on-line via a 
computer network; publication of electronic books 
and journals on-line; providing casino facilities 
(gambling); providing amusement arcade services; 
gaming; providing recreation facilities; operating 
lotteries; amusement parks; holiday camp services 
(entertainment).

י"ח אדר תשע"ג - 60428/02/2013



Trade Mark No. 243976 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103882 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold (P-871) 
and pink (P-197). as shown in the  mark.

 Owners

Name: GRUPO MASCARÓ, S.L.

Address: Plaza Principe Juan Carlos I, 3, E-07750 
Ferrerias, Islas Baleares, Spain

Identification No.: 74742

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

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

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

European Community Trade Mark, 15/06/2011, No. 
010050573

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/06/2011, מספר 
010050573

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 60528/02/2013



Trade Mark No. 243977 מספר סימן

Application Date 28/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103883 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold (P-871) 
and pink (P-197). as shown in the  mark.

 Owners

Name: GRUPO MASCARÓ, S.L.

Address: Plaza Principe Juan Carlos I, 3, E-07750 
Ferrerias, Islas Baleares, Spain

Identification No.: 74742

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear.

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

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

European Community Trade Mark, 15/06/2011, No. 
010050565

איחוד האירופי לסימני מסחר, 15/06/2011, מספר 
010050565

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 60628/02/2013



Trade Mark No. 243978 מספר סימן

Application Date 28/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103920 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoj 
otvetstvennots'yu "SAMOGON"

Address: dom 33, Varshavsckoe Shosse, RU-117105 
Moscow, Russian Federation

Identification No.: 74743

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled beverages, namely home-distilled vodka.

י"ח אדר תשע"ג - 60728/02/2013



Trade Mark No. 243979 מספר סימן

Application Date 19/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103923 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETABLISSEMENT AMRA

Address: Austrasse 49, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 74744

(LIECHTENSTEIN Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes.

י"ח אדר תשע"ג - 60828/02/2013



Trade Mark No. 243980 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0750349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

Address: Brühlstrasse 21, 72469 Meßstetten, Germany

Identification No.: 74745

(Germany Limited Partnership with a limited liability 
company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture.

י"ח אדר תשע"ג - 60928/02/2013



Trade Mark No. 243982 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0821781 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paint for plaster.

Class: 4 סוג: 4

Coal briquettes, firelighter cubes, solid firelighters, 
firelighter liquid, concentrated firelighter gel.

Class: 6 סוג: 6

Butane cartridges.

Class: 7 סוג: 7

Spit motors.

Class: 8 סוג: 8

Barbecue accessories, namely barbecue tool sets 
(cutlery), barbecue tongs.

Class: 11 סוג: 11

Transportable and fixed heating apparatus for gas 
and charcoal and electrical heating apparatus for 
open-air grilling, roasting, braising, baking and 
stewing; lava stones, skewers, spits, barbecues, 
lighters, lighter chimneys; flame protector hoods (of 
metal) for fireplace-type garden barbecues, barbecue 
hoods (of metal); barbecue covers (of plastic/metal); 
barbecue accessories, namely barbecue racks, 
barbecue spits; grill-tops.

Class: 12 סוג: 12

Barbecue trolleys.

Class: 16 סוג: 16

Roasting and smoking bags (of plastic), cookery 
books.

Class: 19 סוג: 19

Concrete components for chimney extensions, ready-
mixed mortar.

י"ח אדר תשע"ג - 61028/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstrasse, 76879 Bornheim bei Landau, 
Germany

Identification No.: 73826

(Germany AG)

Class: 20 סוג: 20

Baskets; transportable buffets; stands for 
transportable heating apparatus.

Class: 21 סוג: 21

Barbecue accessories, namely barbecue brushes, 
barbecue cleaning brushes, barbecue pans, 
barbecue trays, aluminium trays.

Class: 34 סוג: 34

Lighters for smokers.

י"ח אדר תשע"ג - 61128/02/2013



Trade Mark No. 243983 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0856316 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-parasite collars for animals.

Class: 6 סוג: 6

Birdhouses (of metal).

Class: 7 סוג: 7

Aeration pumps for aquariums.

Class: 11 סוג: 11

Lighting for aquariums, filters and heaters for 
aquariums.

Class: 16 סוג: 16

Books on zoology and animals; indoor aquariums 
and accessories for the same, included in this class; 
indoor terrariums (vivariums).

Class: 18 סוג: 18

Dog leashes, collars for animals, muzzles; clothing 
for animals.

Class: 19 סוג: 19

Birdhouses (not of metal).

Class: 20 סוג: 20

Scratching posts for cats, pet beds, kennels for pets, 
cushions for pets, couches for pets, nests for pets.

Class: 21 סוג: 21

Cages for pets; travel cages for pets, bowls for pet 
food and drink, litter trays for pets.

Class: 28 סוג: 28

Toys for pets, fishing accessories, included in this 
class.

י"ח אדר תשע"ג - 61228/02/2013



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstrasse, 76879 Bornheim bei Landau, 
Germany

Identification No.: 73826

(Germany AG)

Class: 31 סוג: 31

Live animals; live plants; pet food; aromatized sand 
for pets; sanded paper for pets; drinks for pets; 
chewing bones for pets (edible).

Class: 37 סוג: 37

Care, cleaning and repair of aquariums, terrariums 
and pools.

י"ח אדר תשע"ג - 61328/02/2013



Trade Mark No. 243984 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0869853 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Plaster dye.

Class: 4 סוג: 4

Barbecue charcoal; lighters cubes; solid firelighters; 
liquid firelighters; concentrated fire starter gel.

Class: 6 סוג: 6

Butane cartridges; flame protector hoods for fireplace 
barbecues (of metal); barbecue covers (of metal); 
firelighter chimneys.

Class: 11 סוג: 11

Portable and fixed heaters for gas or charcoal and 
electric heaters for outdoor barbecuing, roasting, 
braising and baking; lava stones; barbecue spits; 
motors for spits; barbecuing appliances; lighters; 
barbecue parts.

Class: 12 סוג: 12

Trolleys for portable heaters.

Class: 16 סוג: 16

Roasting and smoking bags (of plastic).

Class: 19 סוג: 19

Concrete components for extending chimneys; ready-
mixed mortar.

Class: 20 סוג: 20

Baskets; buffet trolleys and barbecue trolleys.

Class: 21 סוג: 21

Barbecue accessories, namely barbecue brushes, 
barbecue cleaning brushes, barbecue grilles, 
barbecue utensil sets, barbecue tongs, barbecue 
frypans, barbecue pans, aluminium pans; barbecue 
skewers.

Class: 22 סוג: 22

Protection covers (of plastic) for barbecues.

י"ח אדר תשע"ג - 61428/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown, 
orange-yellow, red, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstrasse, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 74703

(Germany AG)

Class: 34 סוג: 34

Lighters.

י"ח אדר תשע"ג - 61528/02/2013



Trade Mark No. 244085 מספר סימן

Application Date 13/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103933 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Groupon, Inc.

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

Identification No.: 73747

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others on web 
sites featuring coupons, rebates, price- comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information.

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

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

U.S.A., 14/03/2011, No. 85266548 ארה"ב, 14/03/2011, מספר 85266548

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 61628/02/2013



GREG CAFE MEOD

גרג קפה מאוד
Trade Mark No. 244147 מספר סימן

Application Date 05/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Greg Café Meod Ltd. שם: גרג קפה מאוד בע"מ

Address: 58 Moria Blvd., Haifa, 34401, Israel כתובת : שד' מוריה 58, חיפה, 34401, ישראל

Identification No.: 512581505מספר זיהוי: 512581505

גרג קפה מאוד בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel  adv.

Address: Besser Tower 1, 2 Ben Gurion Road, Ramat 
Gan, 552573, Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן, 52573, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee of all types, ground coffee, tea, green tea, 
cacao, sugar, coffee substitutes, and products made 
of white flour, light bread, whole grains bread, pastry 
and sweets, cakes, ice creams; all included in class 
30

קפה על כל סוגיו, קפה טחון, תה, תה ירוק, קקאו, סוכר, 
תחליפי קפה, מוצרים העשויים קמח לבן, לחם קל, לחם דגנים, 
דברי מאפה ומתוקים, עוגות, גלידות ; הנכללים כולם בסוג 30   
                                                                                    

                    

Class: 43 סוג: 43

Food and drink catering services, coffee places, 
restaurants, self-service restaurants, services for 
providing food and drink ; all included in class 43

שירותי הסעדה, בתי קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, 
שירותים להספקת מזון ומשקה ; הנכללים כולם בסוג 43         
                                                                                    

              

י"ח אדר תשע"ג - 61728/02/2013



Trade Mark No. 244149 מספר סימן

Application Date 05/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Greg Café Meod Ltd. שם: גרג קפה מאוד בע"מ

Address: 58 Moria Blvd., Haifa, 34401, Israel כתובת : שד' מוריה 58, חיפה, 34401, ישראל

Identification No.: 512581505מספר זיהוי: 512581505

גרג קפה מאוד בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel  adv.

Address: Besser Tower 1, 2 Ben Gurion Road, Ramat 
Gan, 552573, Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן, 52573, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee of all types, ground coffee, tea, green tea, 
cacao, sugar, coffee substitutes, and products made 
of white flour, light bread, whole grains bread, pastry 
and sweets, cakes, ice creams; all included in class 
30

קפה על כל סוגיו, קפה טחון, תה, תה ירוק, קקאו, סוכר, 
תחליפי קפה, מוצרים העשויים קמח לבן, לחם קל, לחם דגנים, 
דברי מאפה ומתוקים, עוגות, גלידות ; הנכללים כולם בסוג 30   
                                                                                    

                    

Class: 43 סוג: 43

Food and drink catering services, coffee places, 
restaurants, self-service restaurants, services for 
providing food and drink; all included in class 43

שירותי הסעדה, בתי קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, 
שירותים להספקת מזון ומשקה ; הנכללים כולם בסוג 43         
                                                                                    

            

י"ח אדר תשע"ג - 61828/02/2013



Trade Mark No. 244280 מספר סימן

Application Date 15/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0823408 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Active oxygen.

Class: 3 סוג: 3

Fragrances for swimming pool water.

Class: 4 סוג: 4

Gas cartridges for camping stoves.

Class: 5 סוג: 5

Fungicides, herbicides, disinfectants.

Class: 6 סוג: 6

Ladders for swimming pools (of metal).

Class: 7 סוג: 7

Electric cleaning machines for swimming pools, 
namely vacuum cleaners, hoses for vacuum 
cleaners.

Class: 9 סוג: 9

Thermometer for non-medicinal purposes; devices 
for the testing of water purity.

Class: 11 סוג: 11

Lamps and lights; camping accessories, namely 
camping lanterns and camping stoves, terrace 
heaters, covers for terrace heaters; radiant heaters; 
freeze packs and electric refrigerator chests; filtering 
installations for swimming pools, filter cartridges for 
household purposes, sand filtering installations; solar 
showers, solar collectors for heating water.

Class: 12 סוג: 12

Air pumps as vehicle accessories, boats.

Class: 18 סוג: 18

Parasols, swing umbrellas, garden umbrellas, bottom 
poles for umbrellas, protective covers for umbrellas, 
base stems and peg stands for umbrellas, bases for 
umbrellas.

י"ח אדר תשע"ג - 61928/02/2013



Class: 19 סוג: 19

Swimming pools, included in this class, ladders for 
swimming pools (not of metal); quartz sand; 
protective covers for garden fireplaces (not of metal).

Class: 20 סוג: 20

Camping and lawn furniture, particularly lawn chairs, 
easy chairs, folding chairs, lawn swings, included in 
this class; garden benches, armchairs, tables and 
folding tables; all aforementioned goods of wood, of 
plastic or of metal; protective coverings of plastic for 
aforementioned goods; foot caps and glides for 
chairs and tables; table cloth weights of stainless 
steel; garden workbenches, flower stands; overlays 
for seating furniture; seat cushions; umbrella stands 
for parasols; air mattresses (not for medical 
purposes); cushions, beach chairs; trolleys for terrace 
heaters, serving trolleys, table and balcony clamps 
for garden umbrellas.

Class: 21 סוג: 21

Coldboxes of plastic (non-electric), brushes for 
cleaning swimming pools.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, included in this class; hammocks, covering 
sheets for swimming pools and sandboxes.

Class: 24 סוג: 24

Table cloths of fabric and/or PVC, covers for 
cushions.

Class: 27 סוג: 27

Carpets of polyethylene, beach mats.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; gymnastic and sports articles, included 
in this class; playing equipment for outdoors, namely 
swings, sandboxes, slides, sleighs, swimming pools, 
included in this class, playing equipment for 
swimming pools, inflatable water toys; landing nets 
for anglers, extendable poles of aluminium for 
landing nets.

Class: 35 סוג: 35

Economic and organisational consultancy in 
connection with the business management of garden 
markets as well as with the sale of garden market 
products.

י"ח אדר תשע"ג - 62028/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown, 
orange-yellow, green, red, white. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt AG

Address: Hornbachstrasse, 76879 Bornheim, Germany

Identification No.: 74703

(Germany AG)

י"ח אדר תשע"ג - 62128/02/2013



Trade Mark No. 244285 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1026883 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bureau Van DIJK - Editions Electroniques, 
société anonyme

Address: Avenue Louise 250, B-1050 Bruxelles, Belgium

Identification No.: 74840

(Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs and all other 
recording media, particularly electronic data carriers 
including publications.

Class: 35 סוג: 35

Business information, business management 
services; professional business consultancy 
particularly business management assistance and 
services comprising the recording, transcription, 
composition, gathering or systemisation of written 
communications and recordings as well as the use or 
gathering of mathematical data or statistics, including 
compiling business information; providing electronic 
databases of a commercial nature that can be 
accessed via on-line networks.

Class: 36 סוג: 36

Financial information, providing data of a financial 
nature via electronic databases that can be accessed 
via computer networks.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, particularly communications via 
computer terminals and computer aided transmission 
of messages or images; transmission of written 
communications and recordings.

Class: 41 סוג: 41

Publishing and editing services, particularly services 
related to electronic publishing.

י"ח אדר תשע"ג - 62228/02/2013



Trade Mark No. 244288 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1029884 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs and all other 
recording media, particularly electronic data carriers 
containing publications.

Class: 35 סוג: 35

Business information, business management 
services; professional business consultancy, 
particularly business management assistance and 
services comprising recording, transcription, drawing 
up, gathering or systemisation of written 
communications and recordings as well as the use or 
compilation of mathematical data or statistics 
including compiling business information data; 
providing electronic databases of a commercial 
nature that can be accessed via on-line networks.

Class: 36 סוג: 36

Financial information, providing financial data via 
electronic databases accessible via computer 
networks.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication, particularly communications via 
computer terminals and computer aided transmission 
of messages or images; transmission of written 
communications and recordings.

Class: 41 סוג: 41

Publishing and editing services, particularly services 
related to electronic publishing.

י"ח אדר תשע"ג - 62328/02/2013



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue: 
Pantone Reflex Blue C100% (R14 G43 B141) 
(C100% M94, 12% Y11, 37% K3, 53%) and black: 
Pantone Process Black C 40% (R159 G159 B159) (C 
0%, M 0% Y 0% K 40%). as shown in the  mark.

 Owners

Name: Bureau Van DIJK - Editions Electroniques, 
société anonyme

Address: Avenue Louise 250, B-1050 Bruxelles, Belgium

Identification No.: 74840

(Joint stock company)

י"ח אדר תשע"ג - 62428/02/2013



Trade Mark No. 244549 מספר סימן

Application Date 22/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1105961 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery; hand-operated spreaders for food; mortar 
and pestle; hand tools and implements (hand-
operated); hand-operated implements for the serving 
of food; serving knives; serving utensils, namely 
carving knives.

Class: 16 סוג: 16

Goods made from paper and cardboard; table linen 
of paper; napery of paper; packaging containers of 
plastic-lined paperboard for solids or liquids; 
packaging material made of starches.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); glassware; 
dinnerware; cookware; serving ware; crockery; 
chinaware; porcelain; earthenware and vases; hand-
operated food grinders.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods; table linen; napery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2011, No. 1413159 אוסטרליה, 23/03/2011, מספר 1413159

Class: 8 סוג: 8

Class: 16 סוג: 16

י"ח אדר תשע"ג - 62528/02/2013



 Owners

Name: H.A.G. Import Corpn. (Australia) Pty Ltd

Address: 11-27 Millers Road, BROOKLYN VIC 3012, 
Australia

Identification No.: 74729

(Australia Registered Australian Company)

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

י"ח אדר תשע"ג - 62628/02/2013



Trade Mark No. 245062 מספר סימן

Application Date 07/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1108115 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.

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

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

European Community Trade Mark, 29/09/2011, No. 
010300606

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/09/2011, מספר 
010300606

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

Class: 30 סוג: 30

י"ח אדר תשע"ג - 62728/02/2013



Trade Mark No. 245080 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1108494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zeus Industrial Products, Inc.

Address: 3737 Industrial Blvd., Orangeburg SC 29118, 
U.S.A.

Identification No.: 75080

(New Jersey, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Polymeric material comprised of electrospun polymer 
fibers for use in manufacture.

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

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

U.S.A., 02/08/2011, No. 85387581 ארה"ב, 02/08/2011, מספר 85387581

Class: 17 סוג: 17

י"ח אדר תשע"ג - 62828/02/2013



Trade Mark No. 245133 מספר סימן

Application Date 07/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069922 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: V BEAUTE LLC

Address: 126 East 56th Street, NEW YORK NY 10022, 
U.S.A.

Identification No.: 75114

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and skin care products.

י"ח אדר תשע"ג - 62928/02/2013



Trade Mark No. 245281 מספר סימן

Application Date 02/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109231 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 preparations, hair dyeing and bleaching 
preparations, shampoos.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/09/2011, No. 11 3 859 790 צרפת, 15/09/2011, מספר 790 859 3 11

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 63028/02/2013



Trade Mark No. 245282 מספר סימן

Application Date 06/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109233 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, 02/12/2011, No. 623576 שוויץ, 02/12/2011, מספר 623576

Class: 34 סוג: 34

י"ח אדר תשע"ג - 63128/02/2013



Trade Mark No. 245288 מספר סימן

Application Date 02/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109318 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

Identification No.: 74202

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; seed treatment products.

Class: 5 סוג: 5

Pesticides; fungicides, herbicides.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all the aforesaid 
services for use in seed planting, seed growth and 
protection.

Class: 41 סוג: 41

Education and providing of training in the field of 
seed planting, seed growth and protection.

Class: 44 סוג: 44

Agriculture, horticulture and forestry services.

י"ח אדר תשע"ג - 63228/02/2013



Trade Mark No. 245307 מספר סימן

Application Date 02/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0776707 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing services; business management and 
business administration services; administration 
receivership and liquidation services; personal and 
company insolvency services; management 
consultancy services; audit and accountancy 
services; database management services; personnel 
recruitment and management services, advisory 
services relating to business efficiency and 
profitability, business and personnel performance 
management, employee relations and employee 
communications, and to personal and business 
taxation and the taxation of trusts; research and 
advisory services relating to deployment of 
employees and employee incentives; market 
evaluation, strategic business planning services; 
company registrar and company secretary services; 
research and advisory services relating to mergers, 
acquisitions and disposals.

Class: 36 סוג: 36

Financial services for business; financial 
management services; financial research, planning 
and advisory services, treasury services, personal 
and company insolvency services; research and 
advisory services relating to bad debt recovery, 
pensions, investments, insurance and life assurance; 
tax planning services; negotiating for capital 
investments into business.

Class: 41 סוג: 41

Education and training in connection with financial, 
auditing, accounting, business and management 
matters; sports coaching for business personnel, 
team management education; computer training.

Class: 42 סוג: 42

Legal services relating to personal and business 
taxation, to company law and to statutory and 
regulatory requirements; computer programming; 
advisory services relating to information technology.

י"ח אדר תשע"ג - 63328/02/2013



 Owners

Name: PKF Trade Mark Limited

Address: Farringdon Place,,20 Farringdon Road, London 
EC1M 3AP, United Kingdom

Identification No.: 75150

(England and Wales Limited Liability Company)

י"ח אדר תשע"ג - 63428/02/2013



Trade Mark No. 245319 מספר סימן

Application Date 06/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1070521 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZÜHRE TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Hacı Kadın Mahallesi,,Atatürk Bulvarı,,5 Blok 
No:5, İstanbul, Turkey

Identification No.: 75157

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Jackets, overcoats, coats, rainwear, scarves, neck 
scarves, shawls.

י"ח אדר תשע"ג - 63528/02/2013



Trade Mark No. 245475 מספר סימן

Application Date 07/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics.

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

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

Switzerland, 19/08/2011, No. 624108 שוויץ, 19/08/2011, מספר 624108

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 63628/02/2013



Trade Mark No. 245477 מספר סימן

Application Date 07/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 71479

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/08/2011, No. 618477 שוויץ, 16/08/2011, מספר 618477

Class: 25 סוג: 25

י"ח אדר תשע"ג - 63728/02/2013



Trade Mark No. 245503 מספר סימן

Application Date 02/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1110157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

Identification No.: 75200

(United States of America, New York 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; cosmetic suntan 
preparations; soaps; shower and bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; enamel 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 Colognes; 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, 04/08/2011, No. 2590224 ממלכה מאוחדת, 04/08/2011, מספר 2590224

Class: 3 סוג: 3

י"ח אדר תשע"ג - 63828/02/2013



Trade Mark No. 245540 מספר סימן

Application Date 07/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045494 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical substances for use in metal finishing and 
metal treatment; compositions for use in metal 
finishing; chemical products for use in the 
manufacture of polishing preparations; chemical 
cleaning agents for use in industrial processes; 
chemical products for use in industrial cleaning 
processes; cleaning preparations for use in 
manufacturing processes; liquid cleaning 
compositions used in manufacturing processes; 
chemical plating solutions; chemicals for use in metal 
plating.

Class: 7 סוג: 7

Metal finishing apparatus (machines); metal finishing 
plant (machines); cleaning implements (electric 
polishing); electric cleaning installations (polishing); 
electric hand held polishing apparatus; electric 
polishing (cleaning) apparatus; apparatus for 
cleaning tubes; apparatus for the cleaning of tanks; 
cleaning apparatus for industrial purposes; cleaning 
machines incorporating rotary brushes; electric 
apparatus for cleaning; electric cleaning (polishing) 
machines; electric cleaning apparatus; electric 
cleaning machines; work stations (machines) for 
plating; brushes (parts of machines); cleaning 
brushes (parts of machines).

י"ח אדר תשע"ג - 63928/02/2013



 Owners

Name: Ensitech Pty Ltd

Address: 10/84-90 Old Bathurst Road, Emu Heights NSW 
2750, Australia

Identification No.: 75223

(A company incorporated under the laws of Australia)

Name: Clive White

Address: 26 Grose Road, Faulconbridge NSW 2776, 
Australia

Identification No.: 75224

(Australia A company incorporated under the laws of 
Australia)

י"ח אדר תשע"ג - 64028/02/2013



Trade Mark No. 245547 מספר סימן

Application Date 06/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1069465 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GTB Global Trade Berlin GmbH

Address: Wielandstraße 27, 12159 Berlin, Germany

Identification No.: 75230

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, including parts, accessories, 
casings and casing parts thereof (included in this 
class).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"ח אדר תשע"ג - 64128/02/2013



Trade Mark No. 245695 מספר סימן

Application Date 07/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1110464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

Identification No.: 71809

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses; ophthalmic lenses; spectacle lenses; 
optical and ophthalmic lenses of plastic material; 
semi-finished optical and ophthalmic lenses; optical 
and ophthalmic lens blanks; semi-finished optical and 
ophthalmic lens blanks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/08/2011, No. 76708637 ארה"ב, 08/08/2011, מספר 76708637

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses

י"ח אדר תשע"ג - 64228/02/2013



Trade Mark No. 245748 מספר סימן

Application Date 03/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ERKUL KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM SİRKETİ

Address: Cihangir Mahallesi,,Petrol Ofisi Caddesi No: 1, 
Avcilar-İstanbul, Turkey

Identification No.: 75290

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.

י"ח אדר תשע"ג - 64328/02/2013



Trade Mark No. 245844 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1111393 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in these 
materials (precious metals and their alloys) or coated 
therewith not included in other classes, namely 
figurines of precious metal; boxes of precious metal; 
items of jewelry, namely rings, earrings, cuff links, 
bracelets, charms, brooches, chains (jewelry), 
necklaces, medals and medallions, ornaments 
(jewelry), pearls (jewelry), precious stones, 
ornamental stones, semi-precious stones, paste 
jewelry; jewelry cases; horological and chronometric 
instruments, especially watches.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, goods made 
thereof (leather and imitations of leather) not included 
in other classes, namely key cases (leatherware); 
briefcases; pocket wallets; purses not of precious 
metal; handbags; school satchels and bags; tool 
bags of leather, empty; rucksacks; shopping bags; 
bags for climbers; bags for campers; beach bags; 
travelling bags; garment bags for travel; boxes of 
leather or leather board; leather straps; bands of 
leather; collars for animals; clothing for pets; leather 
leads; muzzles; trimmings of leather for furniture; 
animal skins; trunks and travelling bags; leather 
goods, especially pocket wallets, card holders, coin 
wallets, key holders; sling bags for carrying infants; 
bags (envelopes, pouches) of leather for packaging 
purposes; shopping bags; wheeled shopping bags; 
school bags; handbags, rucksacks, beach bags, 
sports bags other than those adapted for their 
contents and travelling bags, travelling sets 
(leatherware).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, beach clothes, 
especially bathing suits, hosiery items, caps, belts 
(clothing), hats, socks, underwear and lingerie items, 
neckties, clothing of leather or imitation leather, furs, 
gloves (clothing), pajamas, dressing gowns and 
bathrobes.

י"ח אדר תשע"ג - 64428/02/2013



 Owners

Name: FORMISANO Laurent

Address: Callé Ali Bei No. 11, 1, 1, E-08023 
BARCELONE, Spain

Identification No.: 75318

Class: 26 סוג: 26

Fastenings for clothing, ornamental badges, 
brooches (clothing accessories), buckles (clothing 
accessories), especially belt buckles, shoe buckles; 
buttons, snap fasteners, fastenings for suspenders; 
heat adhesive patches for decoration of textile 
articles; spangles for clothing; ribbons 
(haberdashery).

י"ח אדר תשע"ג - 64528/02/2013



Trade Mark No. 245854 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1111525 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LI-COR, Inc.

Address: 4647 Superior Street, Lincoln NE 68504, U.S.A.

Identification No.: 75327

(Nebraska, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical and biological reagents and dyes for non-
medical purposes, namely, for use in scientific 
research in the fields of life sciences and 
biotechnology for drug discovery, assessing 
biological processes, metabolic and cell signaling 
pathways, gene expression, and protein expression.

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic reagents and contrast media for medical 
use.

Class: 9 סוג: 9

Measuring instrumentation and software in the fields 
of plant biology, environmental monitoring, 
biotechnology, and drug discovery, namely, 
instruments for laboratory and field use for assessing 
biological processes, metabolic and cell signaling 
pathways, gene expression, and protein expression 
and for measuring leaf area, gas fluxes, 
photosynthesis, flourescence, trace gases, solar 
radiation, and light.

י"ח אדר תשע"ג - 64628/02/2013



Trade Mark No. 245876 מספר סימן

Application Date 02/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1111753 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Audience Fuel, Inc.

Address: One Blue Hill Plaza, P.O. Box 1705, Pearl River 
NY 10965, U.S.A.

Identification No.: 75338

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Media marketing services namely providing trading 
and optimization services to buyers and sellers of 
advertising.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 18/08/2011, No. 85400871 ארה"ב, 18/08/2011, מספר 85400871

Class: 35 סוג: 35

י"ח אדר תשע"ג - 64728/02/2013



Trade Mark No. 246071 מספר סימן

Application Date 15/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Erez Sharon שם: ארז שרון

Address: 10 Nahal Kane St., Kefar Saba, Israel כתובת : נחל קנה 10, כפר סבא, ישראל

Identification No.: 300842473מספר זיהוי: 300842473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levitan, Sharon & Co., Advs.

Address: 57 Yigal Alon Street, P.O.B. 9395, Tel Aviv, 
67891, Israel

שם: לויתן, שרון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 57, ת.ד. 9395, תל אביב, 67891, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment, performances to audience ,including 
live performances
and via Media channels.

בידור, הופעות אמן בפני קהל, לרבות הופעות חיות, ובאמצעי 
מדיה.                                                                       

י"ח אדר תשע"ג - 64828/02/2013



Trade Mark No. 246151 מספר סימן

Application Date 22/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ommi Telecom Ltd. שם: אומני טלקום בע"מ

Address: 22 Toval St., Ramat Gan, 52522, Israel כתובת : תובל 22, רמת גן, 52522, ישראל

Identification No.: 513470971מספר זיהוי: 513470971

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

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

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication, telephone and telecommunication 
services, through telephone lines, internet, video, 
television and any other facility; all include in class 
38.

שירותי תקשורת, טלפוניה וטלקומוניקציה, באמצעות קווי 
טלפון, רשת האינטרנט, וידאו, טלוויזיה ובכל אמצעי אחר; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
              

י"ח אדר תשע"ג - 64928/02/2013



Trade Mark No. 247287 מספר סימן

Application Date 28/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Erez Nasi שם: ארז נשיא

Address: 14 Yahel Rom St. APT. 13, Petach Tiqva, Israel כתובת : יעל רום 14, דירה מספר 13, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 027228618מספר זיהוי: 027228618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shitrit, Partush, Damari Law Office

Address: 19 Hahistadrut St., Petach Tiqva, Israel

שם: שיטרית, פרטוש, דמארי משרד עו"ד

כתובת : ההסתדרות 19, פתח תקוה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafe' and 
bakery.

שירותים להספקת מזון ומשקה; בית קפה ומאפיה.                 
            

י"ח אדר תשע"ג - 65028/02/2013



Trade Mark No. 248915 מספר סימן

Application Date 11/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1124673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Food Concepts, Inc.

Address: 1609 4th Street, Berkeley CA 94710, U.S.A.

Identification No.: 76387

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Alimentary gels and pastes for energy; snack food 
chews made primarily from corn maltodextrin for 
consumption during athletic activities.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, 
vitamins and electrolytes; energy drinks; sports 
drinks; concentrates, tablets and powders for use in 
preparation of sports drinks.

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

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

U.S.A., 17/10/2011, No. 85449136 ארה"ב, 17/10/2011, מספר 85449136

Class: 30 סוג: 30

Alimentary gels and pastes for energy; snack food 
chews made primarily from corn maltodextrin for 
consumption during athletic activities

U.S.A., 01/11/2011, No. 85461951 ארה"ב, 01/11/2011, מספר 85461951

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks 
infused with maltodextrin, protein, carbohydrates, 
vitamins and electrolytes; energy drinks; sports 
drinks; concentrates, tablets and powders for use in 
preparation of sports drinks

י"ח אדר תשע"ג - 65128/02/2013



DUGIT

דוגית
Trade Mark No. 250579 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ron Yeheskel שם: רן יחזקאל

Address: 250 Ben Yehuda street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב בן יהודה 250, תל אביב, ישראל

Identification No.: 55054704מספר זיהוי: 55054704

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, marketing and sale services of angling 
equipment, scuba diving, outdoor and sports; 
advertising services, business administration, 
business management relating to angling equipment, 
scuba diving, camping and sports; all included in 
class 35.

שרותי יבוא, שווק ומכירה של ציוד דיג, צלילה, מחנאות וספורט; 
שרותי פרסום, ניהול עסקים וטיפול בעסקים לשירותים 

הקשורים לציוד דיג, צלילה, מחנאות וספורט; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    

    

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and beverages, celebration halls, 
catering services, hospitality services, restaurant, 
cafe, bar, pub; all included in class 43.

אספקת מזון ומשקה, אולמי שמחות, שרותי אירוח, שרותי 
קייטרינג, מסעדה, בית קפה, מזנון, פאב; הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .43

י"ח אדר תשע"ג - 65228/02/2013



D. VESPIO

Trade Mark No. 250700 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALI OMAR ABU TAYOUN שם: עלי עומר אבו טאיון

Address: azira st., nablus, Palestinian Authority כתובת : רח' עצירה, שכם, רשות הפלשתינית

Identification No.: 926465543מספר זיהוי: 926465543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAVIV TIREM

Address: ALIHIN, Israel

שם: רביב תירם, עו"ד

כתובת : כנפי נשרים 55, אליכין, 38908, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

י"ח אדר תשע"ג - 65328/02/2013



YESIR

Trade Mark No. 250701 מספר סימן

Application Date 31/07/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALI OMAR ABU TAYOUN שם: עלי עומר אבו טאיון

Address: רח' עצירה, שכם, רשות הפלשתינית כתובת : רח' עצירה, שכם, רשות הפלשתינית

Identification No.: 926465543מספר זיהוי: 926465543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAVIV TIREM

Address: ALIHIN, Israel

שם: רביב תירם, עו"ד

כתובת : כנפי נשרים 55, אליכין, 38908, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

י"ח אדר תשע"ג - 65428/02/2013



Trade Mark No. 250733 מספר סימן

Application Date 06/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MADE A DEAL AGENCIES LTD שם: עשינו עסק סוכנויות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Industrial zone Har  - Tov A, 
Israel

כתובת : בית שמש, אזור התעשיה הר - טוב א', ישראל

Identification No.: 514414176מספר זיהוי: 514414176

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Cohen-Zayon, Adv.

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

שם: ערן כהן-ציון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; for making, processing 
and cooking food and beverages, namely food 
processors, meat grinders, blenders, juice press, ice-
cream makers, vegetable peeling and slicing 
apparatus, kneading machines, devices for grinding, 
milling, crushing and chopping food; electric can 
openers, electric neat grinders, garbage disposals; 
vacuum-cleaners; and parts and accessories for all 
the above; all included in class 7.

מכשירים וכלים חשמליים הקשורים בהכנה, עיבוד ובישול של 
מזון ומשקה, דהיינו מעבדי מזון, מטחנות בשר, מערבלים, 

מסחטות מיצים, מכונות להכנת גלידה, מכונות לקילוף וחיתוך 
ירקות; מכונות לישה, מכונות טחינה, גריסה, ריסוק וקיצוץ מזון; 
]ותחני קופסאות חשמליים, משחזות בשר חשמליות, גורסי 

אשפה; שואבי אבק; וחלקים ואביזרים הנלווים לכל אלה; כולם 
נכללים בסוג 7.                                                               
                                                                                    

                                          

Class: 8 סוג: 8

Manuel hand tools, such as drills, hammers, screws, 
pinchers, pliers, corner nibblers, table nibblers, saws, 
nibble wheels; parts and accessories for all the 
above; all included in class 8.

כלי עבודה ידניים, כגון מקדחים, פטישים, מברגים, צבתות, 
מלקחיים, מכרסמי זוויות , מכרסמי שולחן, מסורים, גלגלי 

כרסום; חלקים ואביזרים לכל האמור; כולם נכללים בסוג 8.       
                                                      

י"ח אדר תשע"ג - 65528/02/2013



סייפקאר
Trade Mark No. 250735 מספר סימן

Application Date 06/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Safe Car theftt prevention systems Ltd. שם: סייף קאר מערכות מניעת גניבה בע"מ

Address: 17th Nachshon St., Petach Tikva, 49277, Israel כתובת : נחשון 17, פתח תקוה, 49277, ישראל

Identification No.: 513750562מספר זיהוי: 513750562

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Beizer, Adv.

Address: 134 Rothchild St., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: שי בייזר, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 134, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium safes for the protection of the computer 
car or any other critical component.

כספות אלומיניום להגנה על מחשב הרכב או חלק קריטי אחר.   
                                                                    

י"ח אדר תשע"ג - 65628/02/2013



Trade Mark No. 250736 מספר סימן

Application Date 06/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Safe Car theftt prevention systems Ltd. שם: סייף קאר מערכות מניעת גניבה בע"מ

Address: נחשון 17, פתח תקוה, 49277, ישראל כתובת : נחשון 17, פתח תקוה, 49277, ישראל

Identification No.: 513750562מספר זיהוי: 513750562

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Beizer, Adv.

Address: 134 Rothchild St., Tel Aviv, 65272, Israel

שם: שי בייזר, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 134, תל אביב, 65272, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium safes for the protection of the computer 
car or any other critical component.

כספות אלומיניום להגנה על מחשב הרכב או חלק קריטי אחר.   
                                                                    

י"ח אדר תשע"ג - 65728/02/2013



פורגירלס
Trade Mark No. 251002 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing chat rooms, blogs and forums for social 
networking aimed at teenage girls and young female 
adults; providing chat rooms, blogs and forums for 
transmission of messages among computer and 
mobile computer users; providing on-line electronic 
bulletin boards; providing access to computers, 
electronic and on line services; providing on-line 
communication links which transfer website users to 
other sites; broadcasting services over the internet or 
other communication networks, including uploading, 
posting, displaying and sharing texts, drawings, 
photographs, audio, and video materials aimed at 
teenage girls and young female adults; electronic 
transmission and receipt of data, files, messages, 
images, and documents via computer networks ; all 
included in class 38

אספקת חדרי צ'ט, בלוגים ופורומים לרשתות חברתיות לנערות 
ונשים צעירות; אספקת חדרי צ'ט, בלוגים ופורומים להעברת 

הודעות ומסרים בין משתמשי מחשב ומחשבים ניידים; אספקת 
לוחות הודעות מקוונים אלקטרוניים; אספקת גישה למחשבים 
ולשירותים אלקטרונים ומקוונים; אספקת דרכי גישה (לינקים) 
מקוונים בתקשורת המעבירים משתמשי אינטרנט לאתרים 
אחרים; שירותי שידור ע"ג האינטרנט וע"ג רשתות תקשורת 
אחרות הכוללים העלאה, העמדה, צפייה ושיתוף של חומר 
כתוב מצויר ומצולם וחומרי אודיו וחומרי וידאו לנערות ונשים 
צעירות; העברה וקליטה של דטה, קבצים, הודעות ותמונות 

באמצעות רשתות מחשב; הנכללים כולם בסוג 38                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Building and maintaining websites; website hosting 
services; designing, managing and monitoring on-line 
forums for discussion; computer services namely 
creating virtual communities for users to obtain 
educational and personal information, to participate 
in discussions and in support groups and to get 
feedback from others; hosting on-line web and 
electronic facilities; providing websites allowing users 
to upload, display and download electronic files; 
fashion design consulting services; all included in 
class 42

הקמה ותפעול של אתרי אינטרנט; שירותי אירוח אתרים; 
עיצוב, ניהול וניטור פורומים מקוונים לשיחות; שירותי מיחשוב 
דהיינו יצירת קהילות וירטואליות למשתמשים לשם קבלת מידע 

אישי וחינוכי ולשם השתתפות בשיחות ובקבוצות תמיכה 
ולקבלת פידבקים מאחרים; אירוח אתרים מקוונים ושל אמצעים 

 אלקטרוניים אחרים; העמדת אתרי אינטרנט המאפשרים 
למשתמשים להעלות, לצפות ולהוריד קבצים אלקטרוניים; ייעוץ 
אופנה; הנכללים כולם בסוג 42                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services; providing 
information and operating registered-user club-
member services in the field of personal growth, self-
improvement, personal image, and interpersonal 
communication , providing personal support services 
in the area of Personal Hygiene, puberty, personal 
relationships, self-esteem and external appearance; 
all included in class 45

שירותי רשתות חברתיות;  מתן שירותי מידע והפעלה של 
שירותי מועדוני חברים רשומים בתחום של צמיחה אישית, 

דימוי עצמי, העצמה עצמית ותקשורת בינאישית, מתן שירותי 
תמיכה אישית בתחום ההיגיינה האישית, גיל התבגרות, יחסים, 
הערכה עצמית והופעה חיצונית; הנכללים כולם בסוג 45           
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 65828/02/2013



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the combination For Girls.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
במהלך הרגיל של המסחר בצרוף עבור בנות.

Ownersבעלים

Name: 4 GIRLS LTD שם: פור גירלס בע"מ

Address: 34 Sokolov St., Tel Aviv, 62485, Israel כתובת : סוקולוב 34, תל אביב-יפו, 62485, ישראל

Identification No.: 513801217מספר זיהוי: 513801217

ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

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

שם: פרייס פלינר עורכי דין

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

י"ח אדר תשע"ג - 65928/02/2013



Trade Mark No. 251277 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Photographic papers; Sensitized photographic films; 
Photographic sensitizers; Chemical preparations for 
use in photography; Photographic developers; 
Photographic fixers; Image photo kits consisting 
primarily of photo paper for use in making 
photographs; Unexposed camera film; Unexposed 
sensitized photographic films; Unexposed 
photographic films; Unexposed sensitized 
cinematographic films; Unexposed sensitized films; 
Paper and Developing Chemicals for Color 
Photography.

ניירות צילום; סרטי צילום רגישים; רגשי צילום; תכשירים כימיים 
לשימוש בצילום; מפתח צילום; קובע צילום; ערכות תמונה 

הכוללות בעיקר נייר צילום לשימוש בעשיית תמונות; סרט בלתי 
חשוף למצלמה; סרט צילום רגיש בלתי חשוף; סרט צילום בלתי 
חשוף; סרט רגיש בלתי חשוף לקולנוע; סרט רגיש בלתי חשוף; 
נייר וכימיקלים לפיתוח עבור צילום צבע.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 9 סוג: 9

Computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; Computer software to 
enable the transmission of photographs to mobile 
telephones; Computer printers; photo printers; color 
printers; Interface card for data processing 
equipment in the form of printed circuits; cleaning 
fabric to keep printer head clean, cleaning stick to 
keep printer head clean, cleaning paper to keep 
printer head clean; Computer peripherals; computer 
recorded software used for photo printer; computer 
hardware memory cards; Computer cards adapters; 
flash cards adapters; Flash memory cards; magnetic 
encoded card readers; Unfilled ink cartridges and 
paper cassettes for computer printers; computer 
software programs designed for use in editing 
photographs; Computer monitors; Blank smart cards; 
Computer chips; Blank integrated circuit cards; 
Digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music; Liquid crystal displays; 
Personal digital assistants; Video game machines for 
use with external display screen or monitor.

תוכנת מחשב לאירגון וצפיה בתמונות וצילומים דיגיטליים; 
תוכנת מחשב המאפשרת משלוח תמונות לטלפונים ניידים; 
מדפסות למחשב; מדפסות תמונות; מדפסות צבע; כרטיס 
ממשק לציוד עיבוד מידע, בצורת מעגל מודפס; בד ניקוי 

לשמירת ניקיון ראש הדפסה; מקל ניקוי לשמירת ניקיון ראש 
הדפסה; נייר ניקוי לשמירת ניקיון ראש הדפסה; ציוד היקפי 
למחשב; תוכנת מחשב מוקלטת לשימוש במדפסת תמונות; 
כרטיסי זיכרון חומרתיים ממוחשבים; כרטיסים ומתאמים 

למחשב; מתאמים לכרטיסי הבזק; כרטיסי זיכרון הבזק; קוראי 
כרטיסים מגנטיים מקודדים; מחסניות דיו ריקות וקלטות נייר 
למדפסות מחשב; תוכנות מחשב לשימוש בעריכת תמונות; 
מסכי מחשב; כרטיסים חכמים ריקים; שבבי מחשב; כרטיסי 

מעגל משולב ריקים; מסגרות תמונה דיגיטליות להצגת תמונות, 
וידאו ומוסיקה; מסכים מסוג צג גבישי נוזלי; עוזר אישי דיגיטלי; 
מכונות משחקי וידאו לשימוש עם מסך חיצוני.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 16 סוג: 16

Bar code ribbons; computer printer ink ribbons; 
Computer printer ribbons; Adhesive plastic film used 
for mounting images; ink ribbons; Label printing 
machine ribbons; Photograph stands; Photographs; 
Adhesive corners for photographs; Facsimile 
transmission paper; Prints in the nature of 
photographs; Plastic pages for holding photographs; 
Photographs that have been computer manipulated 
and enhanced to look like paintings.

סרטי ברקוד; סרטי דיו למדפסת מחשב; סרטי מדפסת מחשב; 
סרט פלסטי דביק להצבת תמונות; סרטי דיו; סרטים למכונות 
הדפסת תויות; מעמדים לתמונות; תמונות; פינות דביקות 

לתמונות; נייר להעברת פקסימיליה; הדפסים של תמונות; דפי 
פלסטיק להחזקת תמונות; תמונות שעברו עיבוד ממוחשב 

ושופרו על מנת להיראות כמו ציורים.                                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 66028/02/2013



 Owners

Name: Hiti Digital, Inc.

Address: 9F., No. 225, Beixin Road, Xindian District, New 
Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Identification No.: 77228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Freidman & Co., Adv.

Address: Europe Israel Building 2 Weizman Street, 
P.O.B. 33123, Tel Aviv, 61330, Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, ת.ד. 33123, תל 
אביב, 61330, ישראל

י"ח אדר תשע"ג - 66128/02/2013



VOYAGER 

Trade Mark No. 251612 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Accel Telecom Ltd. שם: אקסל טלקום בע''מ

Address: 34 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : רח' הברזל 34, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513369108מספר זיהוי: 513369108

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

Electronic apparatus, namely communication 
apparatus, telephones, mobiles, modems, and 
routers for communication apparatus; all included in 
class 9.

מכשירים חשמליים, דהיינו ציוד תקשורת, טלפונים, ניידים 
ונייחים, מודמים, נתבים ואביזרים עבור ציוד תקשורת; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                    

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, providing 
electronic telecommunication connections, namely, 
providing voice and data wireless communications 
connections to enable users to transmit, reproduce, 
receive, access, search, index and retrieve data 
namely, images, sounds, text, movies and 
animations between mobile communication devices 
and computer communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; 
Telecommunication services, namely, 
telecommunication access services, communication 
by means of mobile phones, cellular telephone 
communication, mobile telephone services; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), דהיינו, אספקת חיבורי 
תקשורת רחק אלקטרוניים, דהיינו, אספקת חיבורי תקשורת 
אלחוטיים לקול ולמידע המאפשרים למשתמשים לשדר, 

לשחזר, לקבל, לגשת, לחפש, לערוך לפי מפתח, ולאחזר מידע, 
דהיינו, תמונות, קול, טקסט, סרטים ואנימציות בין מכשירי 
תקשורת ניידים ורשתות תקשורת ממוחשבות, האינטרנט, 
רשתות שירותי מידע ורשתות נתונים; שירותי תקשורת רחק 

(טלקומוניקציה), דהיינו, שירותי גישה לטלקומוניקציה, תקשורת 
באמצעות טלפונים ניידים, תקשורת בטלפונים סלולריים, 

שירותי טלפון ניידים; הכלולים כולם בסוג 38.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י"ח אדר תשע"ג - 66228/02/2013



Trade Mark No. 251831 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Svarzman Yeoshua Ziv שם: זיו יהושוע שוורצמן

Address: Mobile Mail Hof Hacarmel, Hamoshava Bat 
Slomo, 30992, Israel

כתובת : ד.נ. חוף הכרמל, בת שלמה, 30992, ישראל

Identification No.: 059078634מספר זיהוי: 059078634

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Bat shlomo boutiqe winery. יקב בוטיק בת שלמה.                 

י"ח אדר תשע"ג - 66328/02/2013



Trade Mark No. 251832 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Svarzman Yeoshua Ziv שם: זיו יהושוע שוורצמן

Address: ד.נ. חוף הכרמל, בת שלמה, 30992, ישראל כתובת : ד.נ. חוף הכרמל, בת שלמה, 30992, ישראל

Identification No.: 059078634מספר זיהוי: 059078634

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Bat Shlomo visitors center. מרכז מבקרים בת שלמה.               

י"ח אדר תשע"ג - 66428/02/2013



Trade Mark No. 252032 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Balev Corporation

Address: Blvd Vladislav Varnenchik 260, Varna, Bulgaria

Identification No.: 77509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: Electra Tower, 15th Floor, 98 Ygal ALon Street, 
Tel Aviv, 67891, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Air fragrancing and perfume preparations included in 
class 3.

תכשירים להפצת ריח טוב ובישום אוויר הנכללים בסוג 3.         
              

י"ח אדר תשע"ג - 66528/02/2013



Trade Mark No. 252220 מספר סימן

Application Date 01/01/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words in the matk separately 
but in the combination appearing in the mark.

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים 
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: Yona Melnik שם: יונה מלניק

Address: הוד השרון, 45284, ישראל כתובת : הוד השרון, 45284, ישראל

Identification No.: 41146614מספר זיהוי: 41146614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rona Zang & Co., Advs. adn Patent Attorneys

Address: 8 Jerusalem Ave., Netanya, 42437, Israel

שם: רונה זנגו ושות', עו"ד ועו"פ

כתובת : שד' ירושלים 8, נתניה, 42437, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Health bars rich in protein; energy bars based on 
protein for replacing a meal; cereal products; 
preparations made from cereals; ready-to-eat 
breakfast cereals; all included in class 30.

חטיפי בריאות עתירי חלבון; חטיפי אנרגיה על בסיס חלבונים 
המהווים תחליף לארוחה; מוצרי דגנים; מוצרים העשויים 

מדגנים; דגני בוקר מוכנים לאכילה; הנכללים כולם בסוג 30.     
                                                  

י"ח אדר תשע"ג - 66628/02/2013



Trade Mark No. 252577 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GLOBALS H.S.B. LTD שם: גלובלס ה.ש.ב. בע"מ

Address: 79 Ramot David St., Kiryat Gat, Israel כתובת : רח' רמות דוד 79, קרית גת, ישראל

Identification No.: 514793199מספר זיהוי: 514793199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 66180, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, export and marketing of various products 
made in china; all included in class 35.

שירותי יבוא, יצוא, ושיווק של מוצרים שונים המיוצרים בסין; 
הנכללים כולם בסוג 35.                       

י"ח אדר תשע"ג - 66728/02/2013



SOHO

Trade Mark No. 252998 מספר סימן

Application Date 28/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Soho Tel Aviv Ltd. שם: סוהו תל אביב בע"מ

Address: Dizengof 50, Tel Aviv, 64332, Israel כתובת : דיזנגוף 50, תל אביב, 64332, ישראל

Identification No.: 513431544מספר זיהוי: 513431544

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shops for sale of designed goods in different 
consumer sections including - foodware and 
tableware, office supplies, appointment books and 
planers, calendars, kitchenware, baby and infant 
products, greeting cards, bathware, furniture.

חנויות לממכר מוצרים מעצבים בתחומי צריכה שונים לרבות - 
כלי אוכל, ציוד משרדי, יומנים, לוחות שנה, כרטיסי ברכה, 

מטבח, כלי נוי, ילדים ותינוקות, אמבט, ריהוט.                       
                                                                                    

                                                            

י"ח אדר תשע"ג - 66828/02/2013



LACTOFIL 

Trade Mark No. 253359 מספר סימן

Application Date 11/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LTD. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hacharash St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

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

Cosmetic preparations namely lotions, creams, 
mousses and soaps for nourishment and cleaning of 
the skin and face.

תכשירים קוסמטיים שהם תחליבים, קרמים, מוסים וסבונים 
להזנה וניקוי של עור הגוף והפנים.                                       

                        

י"ח אדר תשע"ג - 66928/02/2013



לקטופיל
Trade Mark No. 253382 מספר סימן

Application Date 13/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: C.T.S. LTD. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hacharash St., Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4, הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

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

Cosmetic preparations namely lotions, creams, 
mousses and soaps for nourishment and cleaning of 
the skin and face.

תכשירים קוסמטיים שהם תחליבים, קרמים, מוסים וסבונים 
להזנה וניקוי של עור הגוף והפנים.                                       

                        

י"ח אדר תשע"ג - 67028/02/2013



.Journal" No")("יומן" מס' 05/2011

233461

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2011

232401

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

237090

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"ח אדר תשע"ג - 67128/02/2013



.Journal" No")("יומן" מס' 10/2012

220179 220183 225646 228141 229411 229596 230374 232448 
233308 233586 233824 234368 234727 234743 234981 235445 
235446 235447 235598 235599 235615 235774 235775 235777 
235778 235779 235780 235781 235783 235784 235899 235918 
235942 236004 236054 236252 236285 236322 236557 236565 
236772 236782 236811 236967 237072 237104 237111 237217 
237230 237231 237242 237265 237282 237306 237364 237493 
237521 237533 237570 237571 237586 237595 237610 237695 
237705 237707 237709 237710 237717 237718 237752 237764 
237810 237822 237829 237930 237936 237937 237939 237949 
238034 238035 238060 238061 238079 238109 238144 238159 
238207 238208 238209 238210 238239 238243 238245 238246 
238247 238253 238257 238351 238386 238387 238420 238499 
238505 238519 238522 238533 238547 238551 238596 238679 
238685 238691 238692 238774 238785 238796 238878 238893 
238895 238896 238902 238918 238921 238990 238992 239045 
239055 239094 239164 239167 239182 239183 239187 239215 
239224 239227 239240 239243 239248 239253 239257 239261 
239268 239269 239291 239297 239298 239299 239416 239418 
239419 239432 239433 239434 239435 239458 239499 239510 
239570 239640 239641 239688 239764 239797 239805 239815 
239816 239830 239948 240049 240089 240097 240098 240103 
240105 240107 240108 240111 240113 240116 240126 240131 
240134 240135 240140 240141 240143 240144 240145 240146 
240151 240155 240163 240166 240174 240175 240176 240180 
240181 240185 240186 240187 240188 240191 240195 240197 
240199 240202 240211 240212 240216 240217 240221 240222 
240223 240224 240226 240227 240228 240229 240230 240284 
240285 240286 240287 240289 240290 240293 240294 240296 
240298 240299 240301 240302 240303 240306 240313 240315 
240317 240329 240331 240335 240341 240350 240364 240365 
240366 240367 240368 240370 240371 240372 240374 240375 
240377 240396 240397 240398 240401 240447 240449 240451 
240452 240453 240454 240455 240457 240458 240463 240464 
240465 240467 240468 240469 240471 240472 240477 240479 
240482 240483 240487 240488 240490 240492 240498 240499 
240503 240505 240517 240520 240521 240523 240527 240534 
240535 240537 240539 240540 240541 240543 240544 240547 
240548 240550 240551 240552 240553 240554 240555 240556 
240557 240558 240559 240560 240561 240562 240563 240565 
240568 240569 240571 240573 240575 240576 240578 240579 
240580 240581 240582 240583 240586 240593 240599 240600 
240601 240611 240618 240627 240629 240633 240637 240638 
240642 240647 240649 240650 240651 240654 240660 240661 
240662 240663 240664 240666 240669 240670 240678 240679 
240680 240695 240697 240699 240702 240731 240732 240791 
240803 240805 240806 240810 240941 240976 240981 240982 
241039 241070 241499 241593 241667 241778 241981 242339 
242360 242586 242972 243039 243040 243940 243973 246201 
247176 247194 247564 247964 248138 248139 248482 248680 
248963 248964 248980 249270 249317 249318 250299 250345 

250511

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ח אדר תשע"ג - 67228/02/2013



103204 103205

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

AMERICAN SPORTS LICENSING, INC. ; (Delaware 
Corporation)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

109433 164060

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

TPR Education IP Holdings, LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Framingham, Massachusetts 01701, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

111395 111400

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Sunrise Medical GmbH & Co. KG

69254 Malsch/Heidelberg, Germany

Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd. 
, Tel Aviv

117833

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

FERMAX BRANDING, S.L.U.

46017 Valencia, Spain

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ח אדר תשע"ג - 67328/02/2013



120049 122100

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kemmer Praezision GmbH

D-73529 Schwabisch Gmund, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

147534

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Lubrizol Luxembourg S.a. r.l.

L-2453 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

149166

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.

Yongin City, Gyeonggi-DO, Republic of Korea

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

151517 151518 179470 179471 192890

NAAMAN PORCELAIN LTD.

נעמן פורצלן בע"מ

ראש העין, ישראל

 , 

י"ח אדר תשע"ג - 67428/02/2013



153840 165521 181129 181130

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lawter Inc. ; (Delaware Corporation)

Chicago, IL 60601, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

165194 165195

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Open type Joint Stock Company "Fats and Oil 
Integrated Works"

Ekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast, Russian 
Federation

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

16599

ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

ת.ד. 2189 ,   רחובות

Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Tessenderlo Kerley, Inc. ; (Delaware Corporation)

Phoenix, Arizona, U.S.A.

P.O.B. 2189 ,   Rehovot

166897 210388

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Herodius Holdings Limited

CY-3030 Limassol, Cyprus

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"ח אדר תשע"ג - 67528/02/2013



183532 183533 183534 183535 202058 215944

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Symbian Foundation Limited

138 Cheapside, London EC2V 6BJ, United Kingdom

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

184306 184308 184309

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Spin Master Ltd.

Toronto, Ontario, Canada

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

185830 194134 194135 194137 195838 228629 228630 228631 228632

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

197753

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Kunlun Mountains Limited

Tortola, British Virgin Islands

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

י"ח אדר תשע"ג - 67628/02/2013



206452

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

BUZZ RACK TECHNOLOGY CO., LTD.

Taichung City, Taiwan, People's Republic of China

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

213224 213225

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Dallevigne S.p.A.

50059 Vinci, Italy

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

214929

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "W.GABUS"

RU-127083, Moscow, Russian Federation

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

215288 215290

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

ICE Futures Europe

London EC1 Y4SA, United Kingdom

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

י"ח אדר תשע"ג - 67728/02/2013



215571

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Fruit Master Foods LLC

Beregovo, Ukraine

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

215658 215659

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

OakStrong International Limited ; (Louisiana 
Corporation)

New Orleans, Louisiana 70117, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

227538

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Brooks Automation, Inc. ; (Delaware Corporation)

Chelmsford, Massachusetts, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

227746 227747

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

YILDIZ HOLDING AS

Camlica, Uskudar, Istanbul, Turkey

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

י"ח אדר תשע"ג - 67828/02/2013



230489 230490 230491

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Yingli Energy  (China) Company Limited

Baoding 071051, People's Republic of China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

237401

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

KANSAI PLASCON PROPRIETARY LIMITED

Umhlanga Drive, Paulshof, Gauteng, Republic of South 
Africa

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

241625

KERANGUS HOLDINGS LTD ; (Limited Liability 
Company)

CY-1070 Nicosia, Cyprus

 , 

250521

אורלנסקי, איזנברג, מוזסון ושות'

דרך השלום 53   ,    גבעתיים

Orlansky, Eisenberg, Mozeson & Co.

Humus Beribua Ltd.

חומוס בריבוע בע"מ ; חברה פרטית

פתח תקוה, ישראל

53 Derech Hashalom , Gvataim

י"ח אדר תשע"ג - 67928/02/2013



3209

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Aquascutum Limited

San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

45213

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

LORILLARD LICENSING COMPANY LLC ; (South 
Carolina Limited Liability Company)

Greensboro, North Carolina, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

45261

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Sonesta International Hotels Corporation ; (Maryland 
Corporation)

Newton, Massachusetts 02458, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

48334 50004

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Grundig Multimedia B.V.

1077 ZX Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח אדר תשע"ג - 68028/02/2013



55369

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Merck KGaA

Darmstadt, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

62821 62822 62823 62824 83904 83905 191670 191671

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

ADM International Sarl

1180 Rolle, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

65241

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Riemann Trading ApS

DK-3400 Hillerod, Denmark

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

71343 98957 104134 169915 169916 183761 208660

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PAH Switzerland GmbH

8052 Zurich, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ח אדר תשע"ג - 68128/02/2013



71373

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

C.T.S. LTD.

כ.צ.ט. בע"מ

הוד השרון, ישראל

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya 
Pituach

72186 75181 77150

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Amiad Water Systems Ltd

עמיעד מערכות מים בע"מ

עמיעד, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

73318

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PINNACLE BIOLOGICS BV

1043DP Amsterdam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

78728

איתן, פרל, כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Eitan, Pearl, Cohen Zedek Latzer

Dole Asia Holdings Pte. Ltd. ; (a company incorporated 
in Singapore)

Westlake Village, California 91362-7300, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzliya

י"ח אדר תשע"ג - 68228/02/2013



79744

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Micro Focus IP Development Limited

Newbury, Berkshire, RG4 1QN, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82289 95392 205195 205197 205198 205199

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Guy Margel Trust Ltd.

גי מרג'ל טראסט בע"מ

בני ברק, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

96746

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

90471 Nuremberg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

97805

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Bloomberg Finance L.P. ; (Delaware Limited 
Partnership)

New York, New York, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"ח אדר תשע"ג - 68328/02/2013



9876 11372 11375 163301

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Inter Parfums (Suisse) Sarl

1700 Fribourg, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

99052 99053

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Keba Gesellschaft m.b.H

4100 Ottensheim, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

104141 243124

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Total Lubrication Management Company ; (Delaware Corporation)

10556 110791

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ALLIS-CHALMERS ENERGY INC.

י"ח אדר תשע"ג - 68428/02/2013



112603 112604 122858 158481 158482 160580 163661

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Janssen Biotech Inc. ; (Pennsylvania Corporation)

165194 165195 165196 165197 165198

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Petroproduct-Otradnoe Ltd.

181244 181245 181246 181247 220917 220922 220930 220936 
220942 220948 220949 220951

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MAN Truck & Bus AG

183229 183230 183231 183232 183967 183968 220473

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Public Joint-Stock Company (PJSC) Kupyansk Milk Canning Combinat

187184 222369

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Moleskine S.p.A.

י"ח אדר תשע"ג - 68528/02/2013



188848 188849 188850 188942 196807

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

מרכזים גמולוגיים (ג'י.סי.אי.) בע"מ

Gemological Centers (G.C.I.) Ltd.

189242 189243

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Abbott Scandinavia Aktiebolag

240289

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Readworks, Inc.

242999

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Takeda GmbH ; (Germany Limited Company)

243993

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Moleskine S.p.A.

י"ח אדר תשע"ג - 68628/02/2013



247734 248769

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Xylem IP Holdings LLC ; (Delaware, United States CORPORATION)

247744

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tekla Corporation

251148

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Team 17 Digital Limited ; (England and Wales Limited Liability Company)

33667

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Imerys Minerals California, Inc. ; (Delaware Corporation)

45356

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

TESA S.A.

י"ח אדר תשע"ג - 68728/02/2013



45595 45697 56835

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

U.S. SMOKELESS TOBACCO COMPANY LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

47700 87047 89565

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

H.B. Fuller Company ; (Minnesota Corporation)

50721 50722 83794 83795 83796

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Nashua Corporation ; (Massachusetts Corporation)

54907 161071 161072 161073 161074 161075 161076 161077 
161078 161653

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LONG JOHN SILVER'S, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

69963 82150

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sage Software, Inc. ; (Virginia Corporation)

י"ח אדר תשע"ג - 68828/02/2013



80290

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Herendi Porcelanmanufaktura Zartkoruen Mukodo Reszenytarsasag

83763 167061

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NUFARM S.A.S. ; (Societe par actions simplifiee)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

114867

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

75 Enterprise, Suite 300  Aliso Viejo, CA 
92656 , U.S.A.

159208

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No. 492, Sec. 5 Chongxin Rd.  Sanchong 
Dist., New Taipei City 24160 , Taiwan 
(R.O.C.)

234912

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

550 S. Caldwell St.  Charlotte, NC 28202 , 
U.S.A.

י"ח אדר תשע"ג - 68928/02/2013



235712

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10761 King William Drive  Dallas, TX 75220 , 
U.S.A.

23600 24916 24946 31402 50895 52929 55297 57103 66182 66183 68771 70145 71374 72190 
75108 76299 76300 76301 76303 92907 98117 105803 106087

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Haharash Street  Hod Hasharon , 45240 4רח' החרש 4  הוד השרון , 45240 , ישראל
Israel

236780

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1909 Old Mansfield Road  Wooster OH 
44691 , U.S.A.

239404

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Isparta Suleyman Demirel, Sanayi Bolgesi 
102   Cad (Eski No 1514) Pk: 32730-04  , 
Gumusgun-Gonen-Isparta , Turkey

241978

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

625 Market Street, Suite 1400  San Francisco 
CA 94105 , U.S.A.

243415

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

  SE-811 81 Sandviken , Sweden
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243710

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2120 Smithtown Avenue  Ronkonkoma, NY 
11779 , U.S.A.

249493

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Gime Mahallesi, Irmark Sokak, No: 17, A Blok 
 Kucukyali, Maltepe - Istanbul , Turkey

249699

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

24 Frank Lloyd Wright Drive P.O.B. 485 Ann 
Arbor, Michigan 48106 , U.S.A.

44200 44288 44289 55608 59857 59859 122363 134625 134626 134627 134628 142879 
126880

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

200 Glenridge Point Parkway, Suite 200  
Atlanta, Georgia 30342 , U.S.A.

48334 50004

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Strawinskylaan 3105  1077 ZX Amsterdam , 
Netherlands

56575 56577 56578

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Zone Industrielle D-allone, 21 Ave. Saint 
Martin  60000 Beauvias , France
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71373

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Hacharash St.    Hod Hasharon , 45240 4רח' החרש 4    הוד השרון , 45240 , ישראל
Israel

85434 85435 151871 160586 222141

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Sonderhoj 1  8260 Viby J , Denmark

87064

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rheinstrasse 2-4  53560 Vettelschoss , 
Germany

94857 252020

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2041 Vista Parkway, Level 2  West Palm 
Beach, Florida 33411 , U.S.A.

96745 96746

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Beuthener Strasse 41   90471 Nuremberg , 
Germany
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חידושים
RENEWALS

190 4507 4580 10645 10663 10681 10689 10719 10748 10755 10756 10789 22955 
23035 23036 23104 23174 23183 23191 23211 23243 23244 44717 45404 45488 
45520 45522 45577 45596 45625 45627 45628 45713 45758 45779 45780 45781 
45782 45783 45784 45806 45807 45865 45904 45906 45929 45930 45933 45935 
45936 45964 81967 82145 82290 82304 82379 82412 82430 82448 82450 82453 
82454 82464 82469 82498 82501 82505 82506 82507 82527 82549 82594 82621 
82730 82731 82742 82783 82807 82818 82825 82845 82900 82935 82936 82952 
82957 82958 82959 82960 82961 82967 83001 83002 83019 83036 83050 83054 
83075 83085 83086 83127 83247 83281 83282 83288 83309 83310 83311 83312 
83338 83339 83340 83341 83342 83343 83344 83346 83347 83377 83384 83414 

83447 83448 158752 158765 158948 158949 160790 160791 160792 160793 
160794 160795 160796 160797 160798 160884 162194 162220 162275 162384 
162395 162396 162397 162398 162399 162411 162416 162417 162542 162583 
162584 162585 162586 162588 162597 162598 162607 162613 162614 162615 
162616 162630 162645 162647 162661 162662 162663 162681 162693 162696 
162705 162708 162723 162724 162725 162726 162729 162743 162751 162752 
162758 162762 162770 162771 162782 162787 162788 162791 162800 162804 
162814 162827 162831 162832 162833 162855 162865 162869 162880 162898 
162899 162902 162927 162928 162929 162930 162931 162932 163011 163019 
163027 163028 163031 163049 163052 163053 163091 163114 163115 163159 
163209 163258 163259 163260 163261 163283 163284 163285 163301 163326 
163327 163350 163351 163352 163353 163354 163355 163356 163357 163358 
163359 163360 163370 163387 163412 163465 163495 163496 163559 163570 
163581 163582 163585 163607 163608 163611 163612 163630 163644 163653 
163654 163655 163656 163657 163658 163661 163669 163693 163706 163707 
163708 163709 163710 163726 163736 163737 163744 163761 163762 163821 
163844 163847 163848 163919 163920 163921 163933 163934 163935 163949 
163956 163975 163986 163990 164007 164023 164024 164081 164092 164148 
164154 164218 164221 164229 164282 164289 164308 164309 164310 164311 
164312 164327 164328 164377 164382 164383 164385 164387 164388 164394 
164395 164425 164482 164509 164510 164511 164512 235041 235056 239404
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4510 10638 10639 10674 10675 10678 10683 10696 22862 22863 22911 22924 
22947 22948 22949 22953 45446 45460 45461 45509 45510 45535 45536 45540 
45541 45552 82255 82262 82263 82265 82266 82276 82278 82287 82292 82298 
82299 82301 82302 82303 82314 82315 82325 82335 82348 82358 82359 82363 
82364 82367 82368 82370 82376 82381 82382 82383 82384 82406 82408 82415 
82416 82420 82421 82423 82426 82428 82431 82432 82441 82443 82446 82447 
82452 82455 82461 82465 82466 82467 82489 82490 82491 82492 82493 82494 

82495 82496 82502 82503 82511 82513 82514 82516 82517 162539 162541 
162544 162546 162547 162549 162550 162558 162559 162570 162572 162573 
162575 162579 162590 162591 162592 162593 162609 162610 162617 162618 
162620 162627 162628 162629 162632 162633 162634 162636 162637 162638 
162643 162649 162651 162652 162654 162655 162656 162657 162658 162659 
162660 162665 162671 162672 162673 162677 162679 162680 162684 162686 
162687 162688 162690 162703 162704 162707 162713 162727 162728 162732 
162733 162744 162749 162750 162753 162754 162755 162756 162757 162759 
162761 162764 162765 162766 162767 162768 162769 162772 162775 162784 
162785 162786 162789 162793 162794 162796 162806 162808 162809 162810 
162811 162812 162813 162816 162817 162818 162819 162820 162821 162822 
162823 162824 162825 162826 162834 162835 162836 162837 162838 162839 
162851 162853 162854 162856 162857 162858 162859 162860 162861 162862 
162863 162868 162871 162872 162873 162874 162875 162876 162877 162879 
162881 162882 162886 162887 162888 162889 162891 162892 162893 162894 
162895 162896 162897 162900 162901 162908 162909 162910 162911 162912 
162913 162914 162915 162920 162921 162934 162938 162939 162940 162941 
162942 162943 162945 162946 162947 162948 162951 162953 162956 162957 

162958 162959 162964 162970 162971 162972 163416

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

80 233 439 10346 10352 10353 10361 22306 22310 22343 22365 22371 22386 
44481 44505 44515 44516 44522 44523 44525 44529 44531 44541 44565 44567 
44577 44578 44595 44596 44599 44604 44606 73578 80518 80521 80523 80524 
80525 80526 80528 80529 80530 80531 80535 80536 80537 80538 80539 80540 
80541 80542 80544 80550 80551 80558 80575 80577 80594 80595 80596 80597 
80603 80607 80613 80619 80620 80657 80658 80660 80674 80675 80682 80688 
80691 80697 80698 80701 80704 80721 80725 80739 80740 80746 80758 80778 
80788 80789 80792 80795 80797 80798 80801 80803 80806 80830 80855 158502 
158503 158504 158505 158529 158532 158533 158534 158535 158536 158537 
158538 158539 158540 158541 158551 158554 158568 158570 158579 158580 
158586 158587 158588 158590 158591 158592 158593 158594 158595 158601 
158603 158604 158605 158614 158620 158621 158629 158630 158631 158632 
158640 158641 158643 158644 158645 158646 158647 158648 158656 158658 
158662 158663 158664 158665 158670 158677 158678 158679 158680 158681 
158682 158683 158692 158694 158695 158696 158697 158704 158705 158707 
158708 158709 158710 158712 158716 158717 158722 158723 158724 158725 
158734 158735 158737 158738 158739 158740 158743 158744 158745 158748 
158749 158750 158751 158759 158761 158766 158767 158768 158769 158770 
158771 158772 158780 158781 158783 158787 158788 158791 158792 158793 
158794 158795 158796 158804 158810 158811 158812 158813 158814 158815 
158818 158819 158824 158828 158829 158832 158833 158834 158837 158845 
158851 158852 158853 158856 158857 158858 158861 158863 158867 158868 
158869 158871 158892 158895 158897 158898 158899 158901 158902 158905 
158910 158914 158916 158917 158918 158920 158921 158924 158925 158927 
158928 158929 158931 158932 158933 158936 158938 158940 158942 158952 
158953 158955 158958 158959 158964 158967 158972 158974 158979 158980 
158985 158993 158997 158999 159002 159007 159008 159009 159012 159013 
159015 159016 159017 159018 159019 159021 159023 159024 159025 159028 

159029 159030 159031 159032 159035 159036 159047 159048 236633

י"ח אדר תשע"ג - 69428/02/2013



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

159540 159541 159542 159543 159544 159545 159546 159547

VeriSign, Inc.

212069

INVESCO HOLDING COMPANY LIMITED

218626

GALLAHER LIMITED

231284

Waterlogic International Limited

239624

CHEN, QIU

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

225917 236755 240099 241191 242548 242549

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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202441

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of infectious-related diseases, auto-
immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic disorders, metabolic 
diseases, oncologic diseases, respiratory 
diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkle and smooth muscle disorders, 
gastrointestinal diseases; human pharmaceuticals 
for use as hemostatic agents; all included in class 
5.

סוג: 5

תרופות למניעה או טיפול במחלות זיהומיות, מחלות 
אוטואימוניות ודלקתיות, מחלות קרדיו- וסקולריות, מחלות 
של מערכת העצבים המרכזית, כאב, הפרעות דרמטולוגיות, 
מחלות מטבוליות, מחלות וראליות, מחלות אונקולוגיות, 

מחלות נשימתיות, מחלות אופטלמיות, הפרעות 
נוירו-שריריות, תסמונת קמטים ושרירים חלקים, מחלות 
שלמערכת העיכול; תרוםות עוצרות דימום; הנכללים בסוג 
                                                                             .5
                                                                                

                                                                        

207398

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

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

סוג: 5

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול במחלות ובהפרעות של 
מערכת העצבים המרכזית; תכשירי רוקחות למניעה וטיפול 
במחלות והפרעות הגורמות למוגבלות אינטלקטואלית; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                 
                                                                                
                                                                            

234931

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Digital materials, namely, downloadable media 
files, namely, MP3 file, DVDs, video files featuring 
physical education, exercise, fitness information 
and instruction; DVDs featuring physical 
education, exercise, fitness information and 
instruction; Pre-recorded DVDs featuring physical 
education, exercise, fitness information and 
instruction.

סוג: 9

235710

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Apparatus for lighting; lighting; lamps; light fittings; 
lighting for the kitchen and bedroom; display 
lighting; parts and fittings for any or all of the 
aforesaid goods in this Class with the exception of 
parts and fittings for lighting for the bathroom.

סוג: 11

235871

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 38

Telecommunication services provided via Internet, 
namely provision of an interactive entertainment 
website.

סוג: 38
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236004

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Computer education training services relating to 
product design and development.

סוג: 41

236914

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Dietary and nutritional supplements containing a?
ai berry.

סוג: 5

236939

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Hormonal preparations used for contraception.

סוג: 5

236939

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Medicinal apparatus and instruments, namely 
tablet dispenser used for dispension of 
contraceptive preparations.

סוג: 10

237306

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 43

Restaurant services featuring pizza and italian hot 
and cold dishes.

סוג: 43

238304

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Trailer tires, excluding motorcycle tires and tire 
accessories.

סוג: 12

239515

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

paper.

סוג: 16
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239749

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Surgical devices and instruments; surgical 
instruments and apparatus; surgical implants 
comprising artificial materials and associated 
surgical instrument sets; surgical apparatus, 
namely, pneumatically and electrically operated 
surgical motors, reamers, irrigators, power 
consoles specifically designed to be used with 
surgical devices, instruments and apparatus and 
sold as a unit therewith, screwdrivers, cables and 
hoses, and pneumatically operated impactors; 
battery operated surgical instruments, namely, 
drills, saws, reamers, screwdrivers, irrigators, wire 
drivers; battery packs, battery chargers and power 
consoles specifically designed to be used with 
surgical devices, instruments and apparatus and 
sold as a unit therewith; surgical burs; surgical 
saw blades; surgical rasps; surgical drills; surgical 
twist drills; surgical taps; surgical pins; surgical 
cutters; surgical reamers; surgical chisels; surgical 
osteotomes; surgical gouges; endoscopic carpal 
tunnel release blades; endoscopic carpal tunnel 
release endoscopes; irrigation tubing for surgical 
use; suction lipoplasty tubing; surgical cannula; 
surgical wire guides; bioabsorbable soft tissue 
fixation systems comprised primarily of surgical 
implants comprised of artificial material; surgical 
apparatus, namely, pneumatically and electrically 
operated surgical instruments, namely, drills, 
buffs, saws and wire drivers, surgical irrigators, 
endoscopic carpal tunnel release surgical 
instruments, pneumatically and electrically 
operated lipoplasty surgical instruments and parts 
thereof; sterilization cases and accessory trays for 
surgical instruments; surgical K-wires, surgical 
pins and surgical wire and pin protectors.

סוג: 10

239990

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Downloadable software, namely, instant 
messaging software, file sharing software, 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video images and 
graphics via computer, mobile, wireless, 
telecommunications networks and downloadable 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text.

סוג: 9

240026

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Lotions, cleansers and creams for the care of the 
skin.

סוג: 3
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240227

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Non-motorized vehicles; including cycles, 
scooters, parts and accessories thereof.

סוג: 12

240227

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 28

Toys, games and playthings, namely, outdoor and 
indoor play equipment and apparatus such as 
swings, see-saws, slides, monkey bars, play 
gyms; toy vehicles, toy scooters, toy tricycles, toy 
pedal cars, toy bicycles, ride-on toys, 
skateboards, roller skates, assembly games, 
construction games, box games, ball games, 
action skill games; parts and accessories for the 
aforementioned products.

סוג: 28

240278

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 33

Alcoholic beverages, namely wines.

סוג: 33

240641

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Chocolate; chocolate and chocolates; chocolate 
bars; chocolate candies; chocolate-based ready-
to-eat food bars; chocolates and chocolate based 
ready to eat candies and snacks; confectioneries, 
namely, snack foods, namely, chocolate; filled 
chocolate; milk chocolate; snack foods, namely, 
chocolate-based snack foods; chocolate 
confectionary.

סוג: 30

י"ח אדר תשע"ג - 69928/02/2013



240759

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Electric transformers; electrical switchgears; 
reactors namely, electric reactors, shunt reactors, 
series reactors; electrical relays; electric 
condensers, electric capacitors; electrical testing 
instruments and apparatus; electrical distribution 
panel boards; circuit breakers; electric switches; 
electronic controllers; adapter plugs; electrical 
sockets; frequency changers; meters, namely, 
three phase static tamper proof watt hour meters, 
single phase multifunction tamper proof watt hour 
meters, power quality monitor, digital panel meter, 
voltmeter, ammeter H2 & KWH; fuses; load break 
isolators; electrical power supplies, namely, 
uninterruptible power supply and switched-mode 
power supply; invertors namely, silent home 
uninterrupted power supply (UPS); electrical push 
button switches; recorded disc containing 
software used as a spreadsheet in the field of 
transformer and electrical switchgear; discs; 
modem; motor drives; electrically operated drives; 
electric flat irons, steam irons and dry irons; 
electric cables and electric coils; alarms, namely, 
fire alarms; amplifiers; batteries; chargers namely, 
thyristoised battery chargers; recorders; 
transmitters o electronic signals; electrical 
receivers; electronic signal processors; integrated 
circuits; electric coils; electric connectors; 
detectors, namely, bearing temperature detectors 
(RTD), wending temperature detectors (RTD); 
computer software used for automated elevator 
operating; elevator operating apparatus; scientific 
apparatus; electric apparatus; signaling apparatus 
including signaling relays & point machines for 
track change in railways, for d.c traction motors 
upto 630kw and a.c traction motors upto 1150kw, 
for broad gauge diesel electric locomotive and 
broad gauge a.c. electric locomotives, for traction 
alternators, for diesel electric locomotives/multiple 
upto 2800kw; electrical traction controls for diesel 
electric multiple units and tower cars; all included 
in class 9

סוג: 9

שנאיים חשמליים; מחליפי הילוכים חשמליים; כורים דהיינו 
כורים חשמליים, כורי עתוק, כורי סדרה; ממסרים חשמליים; 
מעבים חשמליים, קבלים חשמליים; מכשירים ומתקנים 
לבדיקה חשמליים; לוחות פנל לחלוקת חשמל; מפסקים 
אוטומטיים; מתגים חשמליים; בקרים אלקטרוניים; מתאמי 
תקעים; שקעים חשמליים; מחליפי תדרים; מונים, דהיינו 
מדי שעות ווט תלת פזה סטטיים שמוגנים מפני התערבות 
או שינוי, מדי שעות ווט חד פזה רבי פונקציה שמוגנות מפני 
התערבות או שינוי, מוניטור לבדיקת איכות כוח, מד פנל 
דיגיטלי, מד מתח, מד אמפר H2 ו- KWH; נתיכים; 

מבדדים למפסיקי עומס; ספקי כח חשמליים, דהיינו ספקי 
כח אל פסק וספקי כח מתחלפי מודה; אינורטרים דהיינו, 
ספקי כח אל פסק שקטים (UPS) לבית; מתגים חשמליים 
בלחיצת כפתור; דיסק מוקלט המכיל תוכנה המשמש כגיליון 
אלקטרוני בתחום של שנאיים ומחליפים חשמליים; דיסקים; 
מודמים; כוננים למוטור; כוננים המופעלים על ידי חשמל; 
מגהצים חשמליים; מגהצי קיטור ומגהצים יבשים; כבלים 
חשמליים וסלילים חשמליים; אזעקות, דהיינו, אזעקות 
שריפה; מגברים; סוללות; מטענים דהיינו, מטעני סוללות 
בעלי התקן מוליך למחצה; מכשירי הקלטה; משדרי סימנים 

אלקטרוניים; מקלטים חשמליים; מעבדי סימנים 
אלקטרוניים; מעגלים משולבים; סלילים חשמליים; מחברים 
חשמליים; גלאיים, דהיינו גלאי דרגת חום (RTD) , גלאיי 
טמפרטורה (RTD); תוכנת מחשב המשמשת להפעלת 

מעלית ממכנת; התקנים להפעלת מעלית; התקנים מדעיים; 
התקנים חשמליים; התקנים לאיתות לרבות ממסרי איתות 
והתקנים להחלפה מסלול במסילות רכבת; למנועי כח 

גרירה בזרם ישיר(DC) עד  630 קילוואט ולמנועי כח בזרם 
חליפין (AC) עד 1150 קילוואט עבור קטרי דיזל חשמליים 
על פסים רחבים ו- קטרים המופעלים בזרם חשמל חליפין 
(AC) על פסים רחבים; לאלטרנטורים בעלי כח גרירה, 

לקטרים המופעלים בדיזל וחשמל/ בעלי יחידות מרובות עד 
2800 קילוואט; בקרי כח גרירה חשמליים עבור יחידות דיזל 
מרובות לרכבי מגדל; הנכללים כולם בסוג 09.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

              
243439

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely digital 
satellite receivers.

סוג: 9

י"ח אדר תשע"ג - 70028/02/2013



מחיקת הודעה
DISCLAIMER DELETED

202441 207398

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך חמש שנים מיום הגשת הבקשה, לתכשירים 
הספציפיים שלסימונם נועד הסימן למעשה.

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.

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

232830

Class 10 - Lasers for medical use.

241919

סוג 43 - שירותי מסעדה; הנכללים בסוג 43.

Class 43 - Restaurant services; included in class 43.

י"ח אדר תשע"ג - 70128/02/2013



בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Monoi de Tahiti

Appellation No. 907 מספר כינוי

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monoi de Tahiti Inter-professional Group

Address: 18 Avenue Pouvanaa a Oopa BP 467, 98714 
Tahiti, French Polynesia, France

Identification No.: 77513

Producing areaאזור יצור Tuamotu, Marquesas Islands, Austral Islands, Society Islands, Gambier Islands, 
Moorea Islands, Bora Bora Islands.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products obtained by macerating Tiare 
flowers in refined copra oil, extracted from coconuts.

י"ח אדר תשע"ג - 70228/02/2013



ACETO BALSAMICO DI MODENA

Appellation No. 908 מספר כינוי

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Element for which protection is not claimed: Aceto

 Owners

Name: Consorzio Filiera Aceto Balsamico Di Modena

Address: Piazza Matteotti 52, 41121 Modena, Italy

Identification No.: 77515

Name: Consorzio Aceto Balsamico Di Modena

Address: Viale Virgilio 55, 41123 Modena, Italy

Identification No.: 77516

Producing areaאזור יצור Administrative Area of the Province of Modena and the Province of Reggio 
Emilia, Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Vinegar.

י"ח אדר תשע"ג - 70328/02/2013
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