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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא
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ם להלן יכול פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמי כל המעוניין להתנגד לרישום סימני מסחר על
להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך, תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

GENERAL INFORMATION

The addressed of the Trade Marks department is:
The Commissioner of Trade Marks,1 Agudat Sport Hapoel St.
Technological Garden, P.O.B. 96951

The Registry is open to the public from Sunday to Thursday between 08:30
a.m. and 13:20 p.m. On Fridays and eve of holidays the office is closed.

The Journal's downloadable file is available on the page of the Patent Office
On the Internet site of the Trademarks Department at the following address

www.trademarks.justice.gov.il
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/or at the address of Reshumot:

ICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOT
ORDINANCE

Any person interested in opposing the registration of a Trade Marks on the
application particulars which are listed herein after may within three months

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules.

CORRIGENDA תיקון טעויות

הקיבול. 10/2009פורסם בטעות ביומן 212605דבר הקיבול של הסימן
.ופרסומו מבוטלים בזאת

הקיבול. 8/2009פורסם בטעות ביומן 211954דבר הקיבול של הסימן
.ופרסומו מבוטלים בזאת

י"ג כסלו תש"ע - 230/11/2009



Facial moisturizer, eye gel, nutritional facial cream, 
grainy peeling gel, facial cleansing gel, body and 
bath oil, deodorant, eye and neck cream, aloe vera 
gel, hair mask, after shave moisturizer, shaving 
cream, shampoo, hair conditioner, sun protection; all 
containing dead sea minerals; all included in class 3.

קרם לחות לפנים, ג'ל עניים, קרם הזנה לפנים, ג'ל פילינג, ג'ל
לניקוי הפנים, סרום נגד קמטים, ג'ל רחצה, קרם גוף, קרם
ידיים, קרם רגליים, שמן גוף ואמבט, דאודורנט, קרם עניים
וצוואר, ג'ל אלו-ורה, מסכה לשיער, קרם לחות לאחר גילוח,

קרם גילוח, שמפו, מרכך לשיער, קרם הגנה לעור; כולם מכילים
מינרלים שמקורם בים המלח; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A. Meshi Industries Ltd. שם: א. משי תעשיות בע"מ

Address: 4 Pinkas Street  , Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב פנקס 4  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511947020מספר זיהוי: 511947020

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 43 Rubinstein  , Haifa, 34987, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : רובינשטיין 43א'  , חיפה, 34987, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CARE, BEAUTY LINE, 
DEAD SEA, MINERAL, BEAUTY separately, but in 
the combination of the mark.

,CARE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BEAUTY LINE, DEAD SEA, MINERAL, BEAUTY

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/03/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 188254 מספר סימן

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

י"ג כסלו תש"ע - 330/11/2009



Providing mentoring services to children through a 
network of affiliates which professionally select and 
supervise volunteers and children who are paired in 
long-term one-to-one mentoring relationships, all 
included in class 41.

אספקת שירותי ייעוץ לילדים באמצעות רשת צירופים אשר
בוחרת ומפקחת באופן מקצועי על מתנדבים וילדים אשר

מזווגים בטווח הרחוק הייעוץ אחד לאחד, הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Big Brothers-Big Sisters of America

Address: Philadelphia, PA, U.S.A.

Identification No.: 62298

(District of Columbia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

BIG BROTHERS BIG SISTERS

Application Date 21/03/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 188567 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 430/11/2009



Non-alcoholic drinks, energy drinks; all included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.K. PHARMA MARKETING L.T.D שם: ש.ק. פרמה שיווק בע"מ

Address: Rishon Le Zion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511813529מספר זיהוי: 511813529

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haya Singer Adv.

Address: Havered Tower 53 Hashalom Road, Givatayim, 
53454, Israel

שם: חיה זינגר, עו"ד

כתובת : מגדל הורד דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENERGY DRINK, but in 
the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK, אלא בהרכב הסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENERGY DRINK 
separately, but in the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 190706 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 530/11/2009



Power supply systems and chargers, ups systems, 
convertors; all included in class 9.

מערכות הספק ומטענים, ספקי כח, מערכות אל פסק, ממירי
מתח; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Advice Electronics Ltd. שם: אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

Address: Rosh Ha'ayin, 48091, Israel כתובת : רחוב המלאכה 10  , ראש העין, 48091, ישראל

Identification No.: 511393159מספר זיהוי: 511393159

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Berman, Adv.

Address: Amot Mishpat Bl 8 Shaul Hamelech Blvd., Tel 
Aviv, 64733, Israel

שם: גלעד ברמן, עו"ד

כתובת : בית אמות משפט שד' שאול המלך 8, תל אביב, 64733,
ישראל

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

ADVICE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 193279 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 630/11/2009



Test equipment and computer software for use in 
measuring, collating and reporting data in relation to 
a coating's development, application and surface 
condition - namely test, manage, record and analyze 
surface profiles and cleanliness, material and coating 
thicknesses, adhesion and bond strengths, pinhole 
and porosity, climatic measurements (associated with 
coating application) and the physical properties of 
coatings; inspection equipment and computer 
software associated with the detection, orientation 
and depth of subsurface metalwork; all included in 
class 9.

ציוד בחינה ותכנת מחשב לשימוש במדידה, השוואה ודיווח
נתונים בקשר להתפתחות, אפליקציה, ומצב משטח של ציפוי -

דהיינו, בחינה, ניהול, רישום וניתוח פרופילים וניקיון של
משטחים, עובי חומר וציפוי, דבקות וחוזקי היקשרות, חורים
ונקבוביות, מדידות אקלימיות (הקשורות לאפליקציה של

ציפויים) והתכונות הפיסיות של ציפויים; ציוד בדיקה ותכנת
מחשב הקשורים לגילוי, אוריינטציה ועומק של עבודת מתכת

מתחת לפני השטח; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Elcometer Instruments Limited

Address: Edge Lane, Manchester, United Kingdom

Identification No.: 63848

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ELCOMETER

Application Date 09/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194371 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 730/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Business management, management of foreign 
business interests, computerised file management, 
systematic ordering of data in computer databases, 
collating, amending and maintenance of databases 
for the use of others, public relations, drawing up of 
statements of accounts, statistics, auctioneering, 
economic forecasting, handling orders via the 
Internet and other online services; trading in energy 
and energy sources; all included in class 35.

ניהול עסקים, ניהול של אינטרסים עסקיים זרים, ניהול תיק
ממוחשב, סידור שיטתי של נתונים בבסיס נתוני מחשב,

השוואות, תיקון ואחזקה של בסיסי נתונים לשימוש של אחרים,
יחסי ציבור, הכנה של דפי חשבונות, סטטיסטיקה, מכירה

פומבית, חיזוי כלכלי, טיפול בהזמנות דרך האינטרנט ושירותים
מקוונים אחרים; מסחר באנרגיה ובמקורות אנרגיה; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GROUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Group

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194411 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 830/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 930/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Insurance, financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs, banking, including on the Internet and 
day-to-day banking, investment affairs, credit 
transactions,  securities brokerage, trade financing, 
forfeiting transactions, security deposit affairs, 
leasing transactions, issuing of securities, arbitrage 
transactions, factoring, fiduciary transactions, 
financial analyses, consultancy in fiscal, financial, 
insurance and real estate matters, surety services, 
financial evaluations, valuations, assets 
management, financial management, investment 
consultancy, capital transfer, safe deposit services, 
appraisal of real estate and jewellery, purchase, sale, 
providing, rental and management of real estate, 
insurance brokerage, fiscal valuations, research into 
monetary affairs, investment banking, consultancy 
and support relating to company mergers and 
acquisitions; online broking, homebanking, 
information broking; all included in class 36.

ביטוח, עניינים פיננסיים, עניינים כספיים, ענייני נדל"ן, בנקאות,
לרבות באינטרנט ובנקאות יומיומית, ענייני השקעות, עסקאות
אשראי, תיווך בניירות ערך, מימון מסחרי, עסקאות הפסד,
ענייני הפקדת ניירות ערך, עסקאות החכרה, הנפקת ניירות
ערך, עסקאות בוררות, תיווך, עסקאות נאמנות, ניתוח פיננסי,
ייעוץ בענייני כספים, פיננסים, ביטוח ונדל"ן, שירותי ערבות,
הערכות פיננסיות, אומדנים, ניהול נכסים, ניהול פיננסי, ייעוץ
השקעות, העברת הון, שירותי הפקדה בכספת, הערכת נכסי
דלא ניידי ותכשיטים, רכישה, מכירה, אספקה, השכרה וניהול
של נכסי דלא ניידי, תיווך בביטוח, אומדנים כספיים, מחקר
בנוגע לעניינים כספיים, בנקאות השקעות, ייעוץ ותמיכה

הקשורים למיזוגי ורכישת חברות; תיווך מקוון, בנקאות ביתית,
תיווך מידע; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GROUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Group

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194412 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1030/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Providing and transmission of information, providing 
sales platforms via the Internet (Intranet, Extranet, 
Internet); consultancy services relating to 
telecommunications (mobile radiocommunication); all 
included in class 38.

אספקה והעברה של מידע, אספקת פלטפורמות של מכירות
באמצעות האינטרנט (אינטרנט, אקסטרה-נט, אינטרנט);

שירותי ייעוץ בהקשר לתקשורת רחק (תקשורת רדיו ניידת);
הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GROUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Group

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194413 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1130/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Computer programming, operating and maintenance 
of databases and financial databases, leasing access 
time to a computer database; webpage provision and 
design; certification of business transactions, 
personal letter writing; consultancy services relating 
to telecommunications (the Internet); all included in 
class 42.

תכנות מחשבים, תפעול ואחזקה של בסיסי נתונים ובסיסי
נתונים פיננסיים, השכרה של זמן גישה לבסיסי נתונים; אספקה
ועיצוב של דפי אינטרנט; אישור של טרנסקציות עסקים, כתיבת

מכתבים אישיים; שירותי ייעוץ בהקשר לתקשורת רחק
(אינטרנט); הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GROUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Group

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194414 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1230/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Business management, management of foreign 
business interests, computerised file management, 
systematic ordering of data in computer databases, 
collating, amending and maintenance of databases 
for the use of others, public relations, drawing up of 
statements of accounts, statistics, auctioneering, 
economic forecasting, handling orders via the 
Internet and other online services; trading in energy 
and energy sources; all included in class 35.

ניהול עסקים, ניהול של אינטרסים עסקיים זרים, ניהול תיק
ממוחשב, סידור שיטתי של נתונים בבסיס נתוני מחשב,

השוואות, תיקון ואחזקה של בסיסי נתונים לשימוש של אחרים,
יחסי ציבור, הכנה של דפי חשבונות, סטטיסטיקה, מכירה

פומבית, חיזוי כלכלי, טיפול בהזמנות דרך האינטרנט ושירותים
מקוונים אחרים; מסחר באנרגיה ובמקורות אנרגיה; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GRUPPE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Gruppe

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194418 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1330/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 1430/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Insurance, financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs, banking, including on the Internet and 
day-to-day banking, investment affairs, credit 
transactions,  securities brokerage, trade financing, 
forfeiting transactions, security deposit affairs, 
leasing transactions, issuing of securities, arbitrage 
transactions, factoring, fiduciary transactions, 
financial analyses, consultancy in fiscal, financial, 
insurance and real estate matters, surety services, 
financial evaluations, valuations, assets 
management, financial management, investment 
consultancy, capital transfer, safe deposit services, 
appraisal of real estate and jewellery, purchase, sale, 
providing, rental and management of real estate, 
insurance brokerage, fiscal valuations, research into 
monetary affairs, investment banking, consultancy 
and support relating to company mergers and 
acquisitions; online broking, homebanking, 
information broking; all included in class 36.

ביטוח, עניינים פיננסיים, עניינים כספיים, ענייני נדל"ן, בנקאות,
לרבות באינטרנט ובנקאות יומיומית, ענייני השקעות, עסקאות
אשראי, תיווך בניירות ערך, מימון מסחרי, עסקאות הפסד,
ענייני הפקדת ניירות ערך, עסקאות החכרה, הנפקת ניירות
ערך, עסקאות בוררות, תיווך, עסקאות נאמנות, ניתוח פיננסי,
ייעוץ בענייני כספים, פיננסים, ביטוח ונדל"ן, שירותי ערבות,
הערכות פיננסיות, אומדנים, ניהול נכסים, ניהול פיננסי, ייעוץ
השקעות, העברת הון, שירותי הפקדה בכספת, הערכת נכסי
דלא ניידי ותכשיטים, רכישה, מכירה, אספקה, השכרה וניהול
של נכסי דלא ניידי, תיווך בביטוח, אומדנים כספיים, מחקר
בנוגע לעניינים כספיים, בנקאות השקעות, ייעוץ ותמיכה

הקשורים למיזוגי ורכישת חברות; תיווך מקוון, בנקאות ביתית,
תיווך מידע; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GRUPPE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Gruppe

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194419 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1530/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Providing and transmission of information, providing 
sales platforms via the Internet (Intranet, Extranet, 
Internet); consultancy services relating to 
telecommunications (mobile radiocommunication); all 
included in class 38.

אספקה והעברה של מידע, אספקת פלטפורמות של מכירות
באמצעות האינטרנט (אינטרנט, אקסטרה-נט, אינטרנט);

שירותי ייעוץ בהקשר לתקשורת רחק (תקשורת רדיו ניידת);
הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GRUPPE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Gruppe

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194420 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1630/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Computer programming, operating and maintenance 
of databases and financial databases, leasing access 
time to a computer database; webpage provision and 
design; certification of business transactions, 
personal letter writing; consultancy services relating 
to telecommunications (the Internet); all included in 
class 42.

תכנות מחשבים, תפעול ואחזקה של בסיסי נתונים ובסיסי
נתונים פיננסיים, השכרה של זמן גישה לבסיסי נתונים; אספקה
ועיצוב של דפי אינטרנט; אישור של טרנסקציות עסקים, כתיבת

מכתבים אישיים; שירותי ייעוץ בהקשר לתקשורת רחק
(אינטרנט); הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

GRUPPE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Oppenheim Gruppe

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194421 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1730/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Business management, management of foreign 
business interests, computerised file management, 
systematic ordering of data in computer databases, 
collating, amending and maintenance of databases 
for the use of others, public relations, drawing up of 
statements of accounts, statistics, auctioneering, 
economic forecasting, handling orders via the 
Internet and other online services; trading in energy 
and energy sources; all included in class 35.

ניהול עסקים, ניהול של אינטרסים עסקיים זרים, ניהול תיק
ממוחשב, סידור שיטתי של נתונים בבסיס נתוני מחשב,

השוואות, תיקון ואחזקה של בסיסי נתונים לשימוש של אחרים,
יחסי ציבור, הכנה של דפי חשבונות, סטטיסטיקה, מכירה

פומבית, חיזוי כלכלי, טיפול בהזמנות דרך האינטרנט ושירותים
מקוונים אחרים; מסחר באנרגיה ובמקורות אנרגיה; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Sal. Oppenheim

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194425 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1830/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Insurance, financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs, banking, including on the Internet and 
day-to-day banking, investment affairs, credit 
transactions,  securities brokerage, trade financing, 
forfeiting transactions, security deposit affairs, 
leasing transactions, issuing of securities, arbitrage 
transactions, factoring, fiduciary transactions, 
financial analyses, consultancy in fiscal, financial, 
insurance and real estate matters, surety services, 
financial evaluations, valuations, assets 
management, financial management, investment 
consultancy, capital transfer, safe deposit services, 
appraisal of real estate and jewellery, purchase, sale, 
providing, rental and management of real estate, 
insurance brokerage, fiscal valuations, research into 
monetary affairs, investment banking, consultancy 
and support relating to company mergers and 
acquisitions; online broking, homebanking, 
information broking; all included in class 36.

ביטוח, עניינים פיננסיים, עניינים כספיים, ענייני נדל"ן, בנקאות,
לרבות באינטרנט ובנקאות יומיומית, ענייני השקעות, עסקאות
אשראי, תיווך בניירות ערך, מימון מסחרי, עסקאות הפסד,
ענייני הפקדת ניירות ערך, עסקאות החכרה, הנפקת ניירות
ערך, עסקאות בוררות, תיווך, עסקאות נאמנות, ניתוח פיננסי,
ייעוץ בענייני כספים, פיננסים, ביטוח ונדל"ן, שירותי ערבות,
הערכות פיננסיות, אומדנים, ניהול נכסים, ניהול פיננסי, ייעוץ
השקעות, העברת הון, שירותי הפקדה בכספת, הערכת נכסי
דלא ניידי ותכשיטים, רכישה, מכירה, אספקה, השכרה וניהול
של נכסי דלא ניידי, תיווך בביטוח, אומדנים כספיים, מחקר
בנוגע לעניינים כספיים, בנקאות השקעות, ייעוץ ותמיכה

הקשורים למיזוגי ורכישת חברות; תיווך מקוון, בנקאות ביתית,
תיווך מידע; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Sal. Oppenheim

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194426 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 1930/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Providing and transmission of information, providing 
sales platforms via the Internet (Intranet, Extranet, 
Internet); consultancy services relating to 
telecommunications (mobile radiocommunication); all 
included in class 38.

אספקה והעברה של מידע, אספקת פלטפורמות של מכירות
באמצעות האינטרנט (אינטרנט, אקסטרה-נט, אינטרנט);

שירותי ייעוץ בהקשר לתקשורת רחק (תקשורת רדיו ניידת);
הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Sal. Oppenheim

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194427 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2030/11/2009



Germany , 21/08/2006 גרמניה , 21/08/2006

Priority Date דין קדימה

Computer programming, operating and maintenance 
of databases and financial databases, leasing access 
time to a computer database; webpage provision and 
design; certification of business transactions, 
personal letter writing; consultancy services relating 
to telecommunications (the Internet); all included in 
class 42.

תכנות מחשבים, תפעול ואחזקה של בסיסי נתונים ובסיסי
נתונים פיננסיים, השכרה של זמן גישה לבסיסי נתונים; אספקה
ועיצוב של דפי אינטרנט; אישור של טרנסקציות עסקים, כתיבת

מכתבים אישיים; שירותי ייעוץ בהקשר לתקשורת רחק
(אינטרנט); הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA

Address: Unter Sachsenhausen 4  , Koeln, 50667, 
Germany

Identification No.: 63858

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Sal. Oppenheim

Application Date 11/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194428 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2130/11/2009



Calculating machines, data processing equipment 
and computers; computer hardware; computer 
software; computer financial software; computer 
software for use in connection with capital investment 
services, securities brokerage services and 
transacting and trading of financial instruments; 
computer software for financial trade execution, 
confirmation, clearing and settlement services; 
computer software for use in connection with 
exchanges of environmental emission allowances; 
computer software for accessing an electronic 
marketplace for trading of financial instruments; 
computer software for accessing financial 
information, including information in the fields of 
futures, commodities, securities, currencies, financial 
instruments, brokerage, trading, investments, 
companies, financial markets and stock pricing and 
indices; downloadable electronic publications, in the 
nature of electronic newsletters in the fields of 
business, finance and investing; parts, fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; all included in 
class 9.

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; חומרת מחשב;
תוכנת מחשב; תוכנה פיננסית למחשב; תוכנת מחשב לשימוש
בקשר לשירותי השקעות הון, שירותי אבטחת דמי תווך וניהול
וסחר של כלים פיננסיים; תוכנת מחשב לביצוע מסחר, אישור,
ניקיון ושירותי הסדרים; תוכנת מחשב לשימוש בקשר למסחר
בהיתרי פליטה סביבתיים; תוכנת מחשב המאפשרת גישה
לשוק אלקטרוני למסחר של כלים פיננסיים; תוכנת מחשב
המאפשרת גישה למידע פיננסי, כולל מידע בתחום העתידי,
המוצרים, ניירות ערך, המטבע, הכלים הפיננסיים, דמי התווך,
המסחר, ההשקעות, החברות, השווקים הפיננסיים וערכי

אגרות חוב ואינדקסים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה,
בצורה של עיתונים אלקטרוניים בתחומי העסקים, הממון
וההשקעות; חלקים, אביזרים וציוד משלים לכל הטובין

האמורים לעיל; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BGC Partners, Inc.

Address: 499 Park Avenue  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 59185

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ESPEED

Application Date 15/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194513 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2230/11/2009



Mobile phones, mobile phones integrated with hand-
held computers, telecommunication devices and 
apparatus for receiving, sending and relaying 
information, code, data, sounds and images over 
telephony and computer networks, including mobile 
and wireless devices and apparatus, software, 
hardware and accessories to these goods;  systems, 
apparatus, devices and instruments for the reception, 
transmission, switching, routing, processing, 
encryption and decryption of electronic or optic 
wireless and radio signals, including satellite 
receivers and decoders; computers, hand-held 
computers, computer or micro-processor based 
apparatus and devices, software and hardware, as 
well as electronic organizers, calendars, and 
notebooks, including such with wireless 
communication capabilities; apparatus, devices and 
instruments for the recording, storage, processing, 
recognition, transmission or reproduction of 
information, signals, data, text, hand-writing, sound 
and images, including the computer programs, 
mechanical, optical and electronic components used 
in or appended to these goods; systems, apparatus, 
devices and instruments for the reception, storing, 
playing and displaying of images, sounds, video and 
television, monitors, televisions, speakers, headsets 
and microphones; parts and components of and for 
the aforementioned goods; all of the aforesaid goods 
excluding goods for use in connection with financial, 
investment or monetary goods or services; all 
included in class 9.

טלפונים ניידים, טלפונים ניידים משולבי מחשב כף-יד, מכשירים
והתקני תקשורת, לקליטה שידור והעברת מידע, קוד, נתונים,
קול, ותמונה על גבי רשתות טלפוניה ומחשבים, לרבות התקנים
ומכשירים ניידים ואלחוטיים, תוכנה, חומרה ואביזרים עבורם;
מערכות, מכשירים והתקנים, לקליטה, שידור, מיתוג, ניתוב,
עיבוד, הצפנה ופענוח של אותות אלחוט ורדיו אלקטרוניים או
אופטיים לרבות  מקלטי ומפענחי אותות לוויינים.  מחשבים,
מחשבי כף-יד, מכשירים והתקנים מבוססי מחשב או מיקרו-
מעבד, חומרה ותוכנה ובכללם, ארגוניות, יומנים ופנקסים
אלקטרוניים, לרבות כאלה בעלי יכולות תקשורת אלחוטית.

התקנים, מכשירים וכלים להקלטה, אחסון, עיבוד, זיהוי, שידור
או שיעתוק של מידע, אותות, נתונים, מלל, כתב-יד, קול
ותמונה, לרבות תוכנות המחשב והרכיבים המכאניים,

האופטיים והאלקטרוניים המשמשים בהם או נלווים להם;
מערכות, מכשירים התקנים וכלים, לקליטה, אחסון הצגה
והשמעה של תמונות, קול, ווידאו וטלוויזיה, לרבות צגים,
טלוויזיות, מצלמות, רמקולים, אוזניות ומיקרופונים. חלקים

ורכיבים של ועבור הסחורות המנויות לעיל; כל הטובין המצוינים
לעיל אינם משמשים למוצרים או שירותים פיננסים, של

השקעות או מוניטריים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SPEED

ספיד

Application Date 21/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195526 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2330/11/2009



Ownersבעלים

Name: Accel Telecom Ltd. שם: אקסל טלקום בע''מ

Address: Qiryat Matalon, Petah Tikva, P.O.B 7320, 
49170, Israel

כתובת : קריית מטלון, פתח תקווה, ת.ד.7320, 49170, ישראל

Identification No.: 513369108מספר זיהוי: 513369108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 2430/11/2009



Lemon-based sauces (condiments); lemon-based 
spices; lemon-based food products as far as included 
in class 30; squeezed lemon, frozen lemon; 
preserved lemon; all included in class 30

רטבים (נותני טעם) מבוססי לימון; תבלינים מבוססי לימון;
מוצרי מזון ככל שנכללים בסוג 30 מבוססי לימון; לימון סחוט;

לימון קפוא; לימון משומר; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Arie Buchris שם: אריה בוכריס

Address: Beitar, Israel כתובת : ביתר, ישראל

Identification No.: 64207מספר זיהוי: 64207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of phrase FROZEN LEMON, but in the 
form appearing in the mark.

FROZEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
LEMON, אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195531 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2530/11/2009



Printed Matter in the field of wine; included in Class 
16.

דברי דפוס בקשר ליינות; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: Richon Le Zion, P.O.B 2, Israel כתובת : ראשון לציון, ת.ד.2, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  LIMITED EDITION 
separately, but in the combination of the mark.

LIMITED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EDITION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMEL LIMITED EDITION

כרמל לימיטד אדישן

Application Date 12/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197712 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2630/11/2009



Pre birth diagnosis served to women during 
pregnancy period, included in class 44.

אבחון טרום לידתי הניתן לנשים בתקופת הריונן, הנכלל בסוג
.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words שירותי רפואה מתקדמים,
but in the combination of ,בע"מ and איבחון טרום לידתי
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שירותי
רפואה מתקדמים, איבחון טרום לידתי ו-בע"מ, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198162 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2730/11/2009



Pre birth diagnosis served to women during 
pregnancy period, included in class 44.

אבחון טרום לידתי הניתן לנשים בתקופת הריונן, הנכלל בסוג
.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kolmedic Ltd. שם: קולמדיק בע"מ

Address: כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512719451מספר זיהוי: 512719451

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reznik-Reshef, Adv.

Address: 65 Yigal Alon St. (Toyota Building), Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: רזניק - רשף, עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 65 (מגדלי טויוטה), תל אביב, 67443,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words בייבי, קול, מושלם, שירותי
,בע"מ and רפואה מתקדמים, המכון לרפואת העובר, מקבוצת
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בייבי, קול,
מושלם, שירותי רפואה מתקדמים, המכון לרפואת העובר,

מקבוצת ו-בע"מ, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198163 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2830/11/2009



Vodka; included in class 33. וודקה; הנכללת בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROUST INCORPORATED

Address: 7, ul. 1905 Goda  , Moscow, Russian 
Federation

Identification No.: 60909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

The mark consists of the etiquette appearing on the 
bottle. The image of the bottle does not consist part 
of the mark.

סימן זה מורכב מן התוית המופיעה על דמות הבקבוק. דמות
הבקבוק אינה מהווה חלק מהסימן".

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words in the Russian language 
whose translitiration in English is RUSSIAN, 
STANDARD and VODKA separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בשפה
הרוסית שתעתיקן באנגלית הוא RUSSIAN, STANDARD ו

-VODKA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199190 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 2930/11/2009



Vodka; included in class 33. וודקה; הנכללת בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROUST INCORPORATED

Address: 7, ul. 1905 Goda  , Moscow, Russian 
Federation

Identification No.: 60909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

The mark consists of the etiquette appearing on the 
bottle. The image of the bottle does not consist part 
of the mark.

הסימן מורכב מן התוית המופיעה על דמות הבקבוק. דמות
הבקבוק אינה מהווה חלק מהסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words in the Russian language 
whose translitiration in English is RUSSIAN and 
STANDARD separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בשפה
STANDARD -ו RUSSIAN הרוסית שתעתיקן באנגלית הוא

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199194 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3030/11/2009



U.S.A. , 28/03/2007 ארה"ב , 28/03/2007

Priority Date דין קדימה

Ostomy appliances and devices, namely, pouches, 
flanges, collars, wafers, adhesive rings, filters, skin 
barriers, and parts and fittings therefor; collection 
devices for incontinent patients, namely, drainage 
containers, tubing, drainage control adapters and 
parts and fittings therefor; urinary and fecal 
incontinence devices, namely, drainage containers, 
pouches, tubing, drainage control adapters and parts 
and fittings therefor; all included in class 10.

כלים ומתקנים לפיום המעי, שהם כיסים, אוגנים, קולרים,
מדבקות, טבעות דבק, מסננים, חסמי עור, וחלקים ואביזרים

עבורם; מתקני איסוף לחולים עם בעיות שליטה בסוגרים, שהם,
מיכלי ניקוז, צינורות, מתאמי פיקוח ניקוז וחלקים ואביזרים

עבורם; מכשירים עבור חוסר שליטה במתן שתן וצואה, שהם,
מיכלי ניקוז, כיסים, צינורות, מתאמי פיקוח ניקוז וחלקים

ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ConvaTec Inc.

Address: 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ, 
08558, U.S.A.

Identification No.: 70702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
TECHNOLOGY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199359 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3130/11/2009



Mauritius , 12/01/2007 מאוריציוס , 12/01/2007

Priority Date דין קדימה

Sun care products, cosmetics, perfumery, essential 
oils, hair lotions; All included in class 3.

מוצרים להגנה מהשמש, קוסמטיקה, בשמים, שמנים אתריים,
מוצרי טיפוח שיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ultrasun AG

Address: Zollikerberg, Switzerland

Identification No.: 65918

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

ULTRASUN

Application Date 01/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201760 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3230/11/2009



Clothing, footwear, headgear, belts, sweatbands, all 
included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, חגורות, רצועת ומגיני זיעה;
הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ifemy´s Holding GmbH

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 66139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SUPREME בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202603 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3330/11/2009



All motorized commercial, industrial, off-road, 
passenger and sport utility land vehicles, designed 
for travel at speeds not in excess of thirty five miles 
per hour; all included in class 12.

כל כלי רכב ממונעים לשימוש מסחרי, לשימוש תעשייתי,
לנסיעה מחוץ לכביש, להסעת נוסעים, לשימוש ספורטיבי,

המיועדים לנסיעה במהירות שאינה עולה על 35 מיילים לשעה;
הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Columbia ParCar Corp.

Address: Reedsburg, WI, U.S.A.

Identification No.: 66201

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202823 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3430/11/2009



Loan of rehabilitative and medical equipment; 
medical assistance to children with special needs; 
helping children and adults with cancer through 
music, art and animal therapy; database for bone 
marrow donors services; nursing and medical 
support services of the elderly; medical support for 
mental health; edit thermonuclear blood and supply 
blood units; medical advice and guidance for doctors; 
all included in class 44.

השאלת ציוד רפואי ושיקומי; סיוע רפואי ואבחון לילדים בעלי
צרכים מיוחדים; סיוע לילדים ומבוגרים חולי סרטן באמצעות
תרפיה במוזיקה, באומנות ובבעלי חיים; שירותי מאגר מח
עצמות; שירותי סיעוד ותמיכה רפואית לקשישים; סיוע רפואי
לבריאות הנפש; עריכת תרומות דם ואספקת מנות דם; ייעוץ

רפואי והכוונה לרופאים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EZER MIZION שם: עזר מציון ע"ר

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 580079978מספר זיהוי: 580079978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar-Nathan, Shochatovitch, Adv.

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

שם: בר-נתן, שוכטוביץ, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, קומה 34, תל אביב,
67021, ישראל

עמ"י

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203701 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3530/11/2009



Loan of rehabilitative and medical equipment; 
medical assistance to children with special needs; 
helping children and adults with cancer through 
music, art and animal therapy; database for bone 
marrow donors services; nursing and medical 
support services of the elderly; medical support for 
mental health; edit thermonuclear bolld and supply 
blood units; medical advice and guidance for doctors; 
all included in class 44.

השאלת ציוד רפואי ושיקומי; סיוע רפואי ואבחון לילדים בעלי
צרכים מיוחדים; סיוע לילדים ומבוגרים חולי סרטן באמצעות
תרפיה במוזיקה, באומנות ובבעלי חיים; שירותי מאגר מח
עצמות; שירותי סיעוד ותמיכה רפואית לקשישים; סיוע רפואי
לבריאות הנפש; עריכת תרומות דם ואספקת מנות דם; ייעוץ

רפואי והכוונה לרופאים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EZER MIZION שם: עזר מציון ע"ר

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 580079978מספר זיהוי: 580079978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar-Nathan, Shochatovitch, Adv.

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

שם: בר-נתן, שוכטוביץ, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, קומה 34, תל אביב,
67021, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עזר, ציון and מרכז עזר
separately, but in the combination of the ,לחולה ולנזקק
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עזר, ציון ו-
מרכז עזר לחולה ולנזקק, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203702 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3630/11/2009



Loan of rehabilitative and medical equipment; 
medical assistance to children with special needs; 
helping children and adults with cancer through 
music, art and animal therapy; database for bone 
marrow donors services; nursing and medical 
support services of the elderly; medical support for 
mental health; edit thermonuclear blood and supply 
blood units; medical advice and guidance for doctors; 
all included in class 44.

השאלת ציוד רפואי ושיקומי; סיוע רפואי ואבחון לילדים בעלי
צרכים מיוחדים; סיוע לילדים ומבוגרים חולי סרטן באמצעות
תרפיה במוזיקה, באומנות ובבעלי חיים; שירותי מאגר מח
עצמות; שירותי סיעוד ותמיכה רפואית לקשישים; סיוע רפואי
לבריאות הנפש; עריכת תרומות דם ואספקת מנות דם; ייעוץ

רפואי והכוונה לרופאים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EZER MIZION שם: עזר מציון ע"ר

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 580079978מספר זיהוי: 580079978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar-Nathan, Shochatovitch, Adv.

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

שם: בר-נתן, שוכטוביץ, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, קומה 34, תל אביב,
67021, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עזר, ציון and מרכז עזר
separately, but in the combination of the ,לחולה ולנזקק
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עזר, ציון ו-
מרכז עזר לחולה ולנזקק, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203703 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3730/11/2009



Loan of rehabilitative and medical equipment; 
medical assistance to children with special needs; 
helping children and adults with cancer through 
music, art and animal therapy; database for bone 
marrow donors services; nursing and medical 
support services of the elderly; medical support for 
mental health; edit thermonuclear blood and supply 
blood units; medical advice and guidance for doctors; 
all included in class 44.

השאלת ציוד רפואי ושיקומי; סיוע רפואי ואבחון לילדים בעלי
צרכים מיוחדים; סיוע לילדים ומבוגרים חולי סרטן באמצעות
תרפיה במוזיקה, באומנות ובבעלי חיים; שירותי מאגר מח
עצמות; שירותי סיעוד ותמיכה רפואית לקשישים; סיוע רפואי
לבריאות הנפש; עריכת תרומות דם ואספקת מנות דם; ייעוץ

רפואי והכוונה לרופאים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EZER MIZION שם: עזר מציון ע"ר

Address: Bnei Brak, Israel כתובת : בני ברק, ישראל

Identification No.: 580079978מספר זיהוי: 580079978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar-Nathan, Shochatovitch, Adv.

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

שם: בר-נתן, שוכטוביץ, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול, קומה 34, תל אביב,
67021, ישראל

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203704 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3830/11/2009



Baking products, yeast, baking powder, bread and 
other products made of grains; all included in class 
30.

דברי מאפה, שמרים, אבקת אפיה, לחם ומוצרים העשויים
מדגנים; כולם נכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: General Mills Israel Ltd. שם: ג'נרל מילס ישראל בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 512384579מספר זיהוי: 512384579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ארטיזנל and שיפון, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ארטיזנל
ושיפון, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203759 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 3930/11/2009



United Kingdom , 22/03/2007 ממלכה מאוחדת , 22/03/2007

Priority Date דין קדימה

Electric motors other than for driving land vehicles; 
piezoelectric motors; piezoelectric motor and gear 
assemblies; gear assemblies (not for land vehicles); 
gears, pinions, cogs, worms and worm wheels, 
gearboxes, gear trains and transmission systems for 
machines and motors; starter motors for internal 
combustion engines not for land vehicles; bearings 
and bearing brackets, being parts of machines; 
electric brushes being parts of motors, machines and 
dynamos; stator assemblies; mounting brackets 
being parts of machines; fans for motors or engines; 
electric motor driven fans; impellers for motors or 
pumps; electric motor driven pumps; DC electric 
motor driven pumps for circulating cooling water for 
internal combustion engines for land vehicles; valves 
being parts of machines or engines; dies and moulds, 
being parts of machines and machine tools; cooling 
fans and cooling modules for vehicle engines; electric 
motor assembly apparatus, namely assembly jigs, 
assembly fixtures, automated assembly machines, 
armature winding machines and stator winding 
machines and stator winding machines; water cooling 
appliances and installations, namely radiators for 
motors and engines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 7.

מנועים אלקטרוניים מלבד להנעת כלי רכב יבשתיים; מנועים
פיאזואלקטרים; מכלולי מנועים פיאזואלקטרים ומערכות

הילוכים; מכלולי מערכות הילוכים (לא עבור כלי רכב יבשתיים) ;
מערכות הילוכים, כנפיים, שיניים (בגלגל משונן), מנוע הברגה
(WORM) וגלגל שיניים (WORM WHEEL), תיבות הילוכים,
(GEAR TRAINS) מערכות גלגלי שיניים לתיבות הילוכים

ומערכות תמסורת למכונות ומנועים; מצתי הנעה למנוע בעירה
פנימי בעבור רכבים שאינם רכבי יבשה; מיסב כדורי ומיסב
תחום אשר הן חלק ממכונות; מברשות אלקטרוניות אשר הן

חלק ממנועים, מכונות ודינמו; מכלולים של סטאטורים
(STATOR), משענים אשר הם חלק ממכונות; מאווררים
למנועים; מאווררים המונעים על ידי מנוע חשמלי; מגדש

למנועים או למשאבות; משאבות המונעות על ידי מנוע חשמלי;
משאבות המונעות על ידי מנוע חשמלי הפועל על זרם ישר
(DC) המבצעות סירקולציה של מיי קירור במנועי בעירה של

כלי רכב יבשתיים; שסתומים אשר הם חלק ממנועים או מכונות;
מטריצות ותבניות אשר הן חלק ממכונות וכלים למכונות;

מאווררים לצינון ומערכות קירור למנועי רכבים; מנגנוני הרכבה
למנוע חשמלי, דהיינו מקבע הרכבה, אבזרי הרכבה, מכונות
הרכבה אוטומטיות, מכונות המסובבות סליל מגנטי למנוע
חשמלי ומכונות המסובבות סטאטור (STATOR) ; ציוד
והתקנים לקירור מים, דהיינו רדיאטורים למנועים; חלקים

ואביזרים עבור כל הטובין המפורטים לעיל; כולם נכללים בסוג
.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

MOTOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204112 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4030/11/2009



Owners

Name: Johnson Electric Holdings Limited

Address: Hamilton, Bermuda

Identification No.: 66526

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

י"ג כסלו תש"ע - 4130/11/2009



United Kingdom , 22/03/2007 ממלכה מאוחדת , 22/03/2007

Priority Date דין קדימה

Electric motors for driving apparatus for locomotion 
by land; electric motors for use in land vehicles; 
piezoelectric motor assemblies for use in land 
vehicles; electric motor assemblies for use in 
accessories for land vehicles; gear assemblies for 
electric motors for use in vehicles; starter motors for 
internal combustion engines for land vehicles; 
windscreen wiper assemblies; electric fuel pumps for 
engines of land vehicles; cooling fans and cooling 
modules being parts of vehicle engine cooling 
systems or vehicle air conditioning systems; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 12.

מנועים חשמליים למתקנים תחבורתיים יבשתיים; מנועים
חשמליים לשימוש ברכבים יבשתיים; רכיבי מנועים

פיאזואלקטרים לשימוש ברכבים יבשתיים; רכיבי מנוע חשמלי
לשימוש כאביזרים נלווים לכלי רכב יבשתיים; רכיבי תיבת
הילוכים בעבור מנועים חשמליים בכלי רכב; מצתים למנוע
בעירה פנימי לרכבים יבשתיים; רכיבים למגבים לשמשה

קדמית ברכבים; משאבות דלק חשמליות למנועים של רכבים
יבשתיים; מאווררי צינון ומתקני קירור אשר הם חלק ממערכות
קירור של מנועים לכלי רכב או מערכות מיזוג אויר לכלי רכב;

חלקים ואביזרים עבור כל הטובין המפורטים לעיל; כולם נכללים
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson Electric Holdings Limited

Address: Hamilton, Bermuda

Identification No.: 66526

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

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

MOTOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204113 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4230/11/2009



Refrigerators, laundry dryers, microwave ovens, 
cooking and baking ovens, electric kettles, coffee 
machines, toasters, appliances for air conditioning 
and heating appliances; all included in class 11.

מקררים, מייבשי כביסה, מיקרוגל, תנורי בישול ואפיה,
קומקומים חשמליים, מכונות קפה, טוסטרים, מכשירים למיזוג

אוויר ומכשירי חימום; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: V.M.G TRADE LTD. שם: וי.אמ.ג'י טרייד בע"מ

Address: 3 Even Shushan Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן שושן 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513563361מספר זיהוי: 513563361

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: Shalom Tower, 22nd Floor 9 Ahad Haam 
Street, Tel Aviv, 65251, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : מגדל שלום, קומה 22 רחוב אחד העם 9, תל אביב,
65251, ישראל

GALAXY

Application Date 07/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204339 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4330/11/2009



Environmental control apparatus, namely, heating, 
ventilation, and air conditioning units, heat pumps, 
portable spot cooling units, air and water cooled 
condensing units, air handlers and de-humidifiers; 
evaporators; separators, snow making equipment, 
namely, underground pressured water and 
compressed air pipes, air coolers, sold as a unit; 
refrigeration hoses and couplings; heating 
equipment, namely, heating furnaces; gas burners, 
heat exchanges, ventilating equipment, namely, 
exhaust fans; air conditioning apparatus, and 
refrigeration equipment, namely, refrigeration units; 
fans, chillers, cooling coils; sprayers and pumps, 
valves used in refrigeration services; non-mechanical 
separators for oil or refrigerants; electrical and 
mechanical equipment for providing lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; all 
included in class 11.

התקני בקרה אקלים, דהיינו יחידות חימום, איוורור ומיזוג אוויר,
משאבות חום, יחידות קביעת קירור ניידות, יחידות עיבוי אוויר
ומים מקוררים; התקני טיפול באוויר והפחתת לחות; התקני
אידוי; התקני הפרדה; ציוד להכנת שלג, דהיינו, צינורות לחץ
תת קרקעיים של מים ואוויר דחוס, התקני צינון אוויר, הנמכרים
כיחידה; זרנוקי ומצמדי קירור; ציוד חימום, דהיינו, תנורי חימום;
מבערי גז, התקני חילוף חום, ציוד איוורור, דהיינו, מאווררי
פליטה; התקני מיזוג אוויר וציוד קירור, דהיינו יחידות קירור;
מאווררים, מקפיאים, גלילי קירור; התקני ריסוס ומשאבות,
שסתומים המשמשים בשירותי קירור; התקני הפרדה שאינם
מכניים עבור שמן או מוצרי קירור; ציוד חשמלי ומכני עבור
אספקת תאורה, חימום, הפקת קיטור, בישול, קירור , ייבוש,
איוורור, אספקת מים ומטרות סניטריות; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY

Address: Holland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 65501

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CONTROLS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JOHNSON CONTROLS

Application Date 08/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204423 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4430/11/2009



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, 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; 
headphones;  storage racks for sound bearing 
devices; photographic films; photographic cameras; 
head cleaner tapes; spirit levels; measuring tapes; 
protective gloves; electric cable; TVs, DVD players 
and recorders, camera bags, laptop bags, MP3 
players and cases; CDs, DVDs, video tapes, audio 
tapes; scales; mouse mats; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח),
בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג,
המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל;  התקנים להקלטה,

העברה או שיחזור של קול וחוזי;  נושאי נתונים מגנטיים,
דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור
מכשירים המופעלים על ידי מטבע;  קופות רושמות, מכונות
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים;  מכשירים לכיבוי אש;
אזניות;  כונני אחסון למכשירי שמע;  סרטי צילום; מצלמות

לצילום;  קלטות לניקוי ראש;  פלסי מים;  סרטי מדידה;  כפפות
מגן; כבל חשמלי;  מכשירי טלוויזיה, נגני ומקלטי די-וי-די,

תיקים למצלמה, תיקים למחשבים ניידים, נגני MP3 ונרתיקים,
תקליטורים,דיסקים די-וי-די, וידאו טייפ, אודיו טייפ; מכשירי

שקילה;  פדים לעכבר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AUTOGRAPH

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204566 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4530/11/2009



Games and toys; all in class 28. משחקים וצעצועים; כולם נכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kfar Hashaashuim Reshet Hanuyot Tzaatzuim 
Ltd.

שם: כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ

Address: כתובת : קיבוץ ניר אליהו  , ד.נ. שרון תיכו, ישראל

Identification No.: 512361080מספר זיהוי: 512361080

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehud Bar-Noy, Advs.

Address: 7 Nahal Ayalon  , Tel Aviv, 67771, Israel

שם: אהוד בר-נוי, עו"ד

כתובת : המקצוע 9  , תל אביב, 67772, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כפר and שעשועים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כפר ו-
שעשועים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205161 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4630/11/2009



Retail stors for selling games and toys, children's 
equipment, stationery, household utensils and gifts; 
all in class 35.

חנויות לממכר צעצועים, משחקים, ציוד לילדים, מכשירי כתיבה,
כלי בית ומתנות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kfar Hashaashuim Reshet Hanuyot Tzaatzuim 
Ltd.

שם: כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ

Address: כתובת : קיבוץ ניר אליהו  , ד.נ. שרון תיכו, ישראל

Identification No.: 512361080מספר זיהוי: 512361080

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehud Bar-Noy, Advs.

Address: 7 Nahal Ayalon  , Tel Aviv, 67771, Israel

שם: אהוד בר-נוי, עו"ד

כתובת : המקצוע 9  , תל אביב, 67772, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כפר and שעשועים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כפר ו-
שעשועים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205162 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4730/11/2009



Games and toys; all in class 28. משחקים וצעצועים; כולם נכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BEE GROUP RETAIL LTD. שם: קבוצת בי קמעונאות בע"מ

Address: Kibbutz Nir Eliyahu  , D.N. Sharon Tichon, 
45845, Israel

כתובת : קיבוץ ניר אליהו  , ד.נ. שרון תיכון, 45845, ישראל

Identification No.: 511884900מספר זיהוי: 511884900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehud Bar-Noy, Advs.

Address: 7 Nahal Ayalon  , Tel Aviv, 67771, Israel

שם: אהוד בר-נוי, עו"ד

כתובת : המקצוע 9  , תל אביב, 67772, ישראל

Application Date 28/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205163 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4830/11/2009



Retail stors for selling games and toys, children's 
equipment, stationery, household utensils and gifts; 
all in class 35.

חנויות לממכר צעצועים, משחקים, ציוד לילדים, מכשירי כתיבה,
כלי בית ומתנות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BEE GROUP RETAIL LTD. שם: קבוצת בי קמעונאות בע"מ

Address: Kibbutz Nir Eliyahu  , D.N. Sharon Tichon, 
45845, Israel

כתובת : קיבוץ ניר אליהו  , ד.נ. שרון תיכון, 45845, ישראל

Identification No.: 511884900מספר זיהוי: 511884900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ehud Bar-Noy, Advs.

Address: 7 Nahal Ayalon  , Tel Aviv, 67771, Israel

שם: אהוד בר-נוי, עו"ד

כתובת : המקצוע 9  , תל אביב, 67772, ישראל

Application Date 28/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205164 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 4930/11/2009



Grains not included in other classes; seeds; all 
included in class 31.

תבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים; זרעים; הנכללים כולם
בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GREENFIELD FOOD LTD. שם: גרין פילד מזון בע"מ

Address: Derech Hamovil Kfar Saba, Raanana, P.O.B 
739, 43000, Israel

כתובת : דרך המוביל כפר סבא, רעננה, ת.ד.739, 43000,
ישראל

Identification No.: 513638890מספר זיהוי: 513638890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itai Rosenberg, Adv.

Address: 12 Arnia, Ramat Gan, 52561, Israel

שם: איתי רוזנברג, עו"ד

כתובת : ארניה 12, רמת גן, 52561, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מוצרים אורגניים separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מוצרים
אורגניים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205556 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5030/11/2009



Grains not included in other classes; seeds; all 
included in class 31.

תבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים; זרעים; הנכללים כולם
בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GREENFIELD FOOD LTD. שם: גרין פילד מזון בע"מ

Address: כתובת : דרך המוביל כפר סבא, רעננה, ת.ד.739, 43000,
ישראל

Identification No.: 513638890מספר זיהוי: 513638890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itai Rosenberg, Adv.

Address: 12 Arnia, Ramat Gan, 52561, Israel

שם: איתי רוזנברג, עו"ד

כתובת : ארניה 12, רמת גן, 52561, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ORGANIC PRODUCTS 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ORGANIC PRODUCTS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205560 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5130/11/2009



Common metals and their alloys; small items of metal 
hardware, namely, busts, candlesticks, ashtrays, 
bracelets, cigarette cases, coffee pots, decorative 
boxes, figures, figurines, sculptures, statues, 
statuettes, shields, medals, trophy cups, plates, 
symbols, key holders, works of art and Judaica 
articles; advertising articles, boxes, cases and 
containers for jewelry and works of art, covers, 
chains, signboards, registration boards, stands, 
display boards, all made of common metals; door, 
window and wall hanging articles made of common 
metals; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; פריטים קטנים של מוצרי מתכת,
דהיינו פסלים, פמוטים, מאפרות, צמידים, קופסאות סיגריות,
קנקני קפה, תיבות דקורטיביות, דמויות, עיצובי דמויות, קישוטי
פסלים, פסלים, פסלונים, מגינים, מדליות, גביעי פרס, לוחיות,
סמלים, מחזיקי מפתחות, עבודות אומנות ופריטי יודאיקה;
פריטי פרסום, קופסאות, נרתיקים ומיכלים עבור תכשיטים
ועבודות אומנות, כיסויים, שרשראות, שלטים, לוחות רישום,
מעמדים, לוחות תצוגה, כולם עשויים ממתכת רגילה; פריטי
דלת, חלון ותלייה על קיר העשויים ממתות פשוטת; כולם

כלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29 November Street  , Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5  , בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205687 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5230/11/2009



Television sets; cinematographic home sets; 
television receivers; radios; DVD's; video players; 
stereo sets; computers; portable computers; printers; 
scanners; screens; modems; keyboards; mouses; 
computer peripheral equipment; magnetic or optic 
data carriers; apparatus for transmission, recording 
or reproduction o sound, image or data; electronic 
multimedia equipment; portable entertainment 
systems; car entertainment systems; MP3 players; 
portable DVD players; portable entertainment 
multimedia systems; telephones; cellular phones; 
digital dictionary; navigation systems; GPS systems; 
electronic games and computer games; 
loudspeakers; facsimile machines; headphones, 
batteries; chargers for batteries; tuners; amplifiers; 
photocopying machines; irons; steam irons; anti-theft 
warning apparatus; calculating machines; protective 
gloves and helmets; spectacles; sunglasses; 
binoculars; cases for spectacles; hair appliance, 
namely hair irons, electronic hot combs, electric hot 
curlers, hand-held curling irons, straighteners, hair 
braiders and hot rollers; steam cleaning apparatus; 
measuring and weighing apparatus; life-saving and 
protective apparatus, as far as included in class 9; all 
included in class 9.

מערכות טלוויזיה; מערכות קולנוע ביתיות; מקלטי טלוויזיה;
מכשירי רדיו; תכשירי DVD; מכשירי וידאו; מערכות סטריאו;
מחשבים; מחשבים נישאים; משגוחי מחשב; מדפסות; סורקים;
צגים; מודמים; מקלדות; עכברים; ציוד מחשב היקפי; נושאי
נתונים מגנטיים ואופטיים; התקנים להעברה, הקלטה או

שעתוק של צליל, דמות או נתונים; ציוד מולטימדיה אלקטרוני;
מערכות בידור ניידות; מערכות בידור לרכב; מנגני MP3, נגני
MP3 ניידים; מערכות מולטימדיה בידורית ניידות; מכשירי
טלפון; מכשירי טלפון סלולרי; מילונים דיגיטאליים; מערכות
ניווט; מערכות GPS; משחקים אלקטרוניים ומשחקי מחשב;
רמקולים; מכשירי פקסימיליה; אוזניות; סוללות; התקני טעינת
סוללה; טיונרים; מגברים; מכונות צילום מסמכים; מגהצים;

מגהצי קיטור; התקני התראה נגד גניבה; מכונות חישוב; כפפות
וקסדות הגנה; משקפיים; משקפי שמש; עדשות; נרתיקים עבור

משקפיים; מכשירים לשיער, דהיינו התקני החלקת שיער,
מסרקי חום חשמליים, מתלתלי שיער חשמליים, צבתות סלסול

חשמליים המופעלות ידנית, מחלקי שיער, מקלעות שיער
וגלגיליות חמות; מכשירי ניקוי בקיטור; התקני מדידה ושקילה;
התקני הצלה והגנה ככל שנכללים בסוג 9; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205688 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5330/11/2009



Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29 November Street  , Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5  , בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 5430/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; albums; gift paper; writing materials and 
paper goods; cases for writing materials; towels, 
napking, handkerchiefs, paper tablecloths, paper and 
cellulose diapers; printed goods, especially art prints, 
postcards, note cards, posters, books, calendars, 
catalogs, notebooks and stickers; photographs; 
adhesives for paper goods and writing materials; 
artists' supplies such as brushes, paints, colored 
pencils; typewriters and office equipment (except 
furniture); teaching aids and instructional material 
(except apparatus); bookbinding stationery; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; all included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; אלבומים; נייר מתנה; חומרי כתיבה

ומוצרי נייר; נרתיקים עבור חומרי כתיבה; מגבות, מפיות,
ממחטות, מפות שולחן, טיטולי נייר ותאית; מוצרים מודפסים,
במיוחד הדפסי אומנות, גלויות, כרטיסי תזכיר, כרזות, ספרים,
יומני שנה, קטלוגים, פנקסים ותוויות, תצלומים; חומרי הדבקה
עבור מוצרי נייר וחומרי כתיבה; ציוד אומנים כגון מברשות,

צבעים, עפרונות צבעוניים, מכונות כתיבה וציוד משרד (למעט
רהיטים); עזרי לימוד וחומרי הוראה (למעט התקנים); צרכי
כירכת ספרים, מכשירי כתיבה; חומרי פלסטיק עבור אריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים; אותיות דפוס; גלופות; כולם

כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29 November Street  , Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5  , בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205690 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5530/11/2009



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; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; טובין (שאינם נכללים
בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום,
ותחליפים לחומרים אלו, או מפלסטיק; כולם כלולים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29 November Street  , Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5  , בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205692 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5630/11/2009



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

שטיחים, מרבדים, שטיחונים, מחצלאות, לינולאום וחומרים
אחרים לכיסוי רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); כולם

כלולים בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Negrin Designs Ltd. שם: מיכל נגרין עיצובים בע"מ

Address: 5 29 November Street  , Bat Yam, 59648, Israel כתובת : רחוב כ"ט בנובמבר 5  , בת ים, 59648, ישראל

Identification No.: 511842536מספר זיהוי: 511842536

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 12/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205697 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5730/11/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; repair; installations services; 
maintenance of computer hardware; network support, 
namely maintenance and updating of computer 
networks; installation of network; installation of 
computer hardware; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקון; שירותי התקנה; תחזוקה של חומרת
מחשב; תמיכת רשת, דהיינו תחזוקה ועדכון של רשתות

מחשב; התקנה של רשת; התקנה של חומרת מחשב; הנכללים
כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER7

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205830 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5830/11/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; repair; installations services; 
maintenance of computer hardware; network support, 
namely maintenance and updating of computer 
networks; installation of network; installation of 
computer hardware; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקון; שירותי התקנה; תחזוקה של חומרת
מחשב; תמיכת רשת, דהיינו תחזוקה ועדכון של רשתות

מחשב; התקנה של רשת; התקנה של חומרת מחשב; הנכללים
כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER8

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205834 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 5930/11/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; repair; installations services; 
maintenance of computer hardware; network support, 
namely maintenance and updating of computer 
networks; installation of network; installation of 
computer hardware; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקון; שירותי התקנה; תחזוקה של חומרת
מחשב; תמיכת רשת, דהיינו תחזוקה ועדכון של רשתות

מחשב; התקנה של רשת; התקנה של חומרת מחשב; הנכללים
כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER9

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205838 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6030/11/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; repair; installations services; 
maintenance of computer hardware; network support, 
namely maintenance and updating of computer 
networks; installation of network; installation of 
computer hardware; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקון; שירותי התקנה; תחזוקה של חומרת
מחשב; תמיכת רשת, דהיינו תחזוקה ועדכון של רשתות

מחשב; התקנה של רשת; התקנה של חומרת מחשב; הנכללים
כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER10

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205842 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6130/11/2009



Clothing, footwear, headgear, excluding sandals; all 
included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, להוציא סנדלים; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dune Holdings Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 64803

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DUNE LONDON

Application Date 18/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205894 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6230/11/2009



Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
preparations for the cleaning, care and beautification 
of the skin, scalp and hair, hair styling products, hair 
tinting, bleaching, dyeing and coloring preparations; 
all included in class 3.

סבונים, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תחליבים לשיער,
תכשירים לניקוי, טיפול ויפוי העור, הקרקפת והשיער, מוצרים
לעיצוב השיער, תכשירים לגיוון, הבהרה וצביעה של השיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

BODY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206095 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6330/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The pocket image appearing in the mark does not 
constitute a part of the mark.

דמות הכיס המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206544 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6430/11/2009



U.S.A. , 21/06/2007 ארה"ב , 21/06/2007

Priority Date דין קדימה

Software and related hardware for providing 
consumers access to health care and health care 
professionals via computer, telephone, or other 
electronic means; Custom software and related 
hardware for providing consumers access to health 
care and health care professionals via computer, 
telephone, or other electronic means, included in 
Class 9.

תוכנות מחשב וחומרה הקשורה להן לאספקת גישה של צרכנים
לטיפול בריאותי ולאנשי מקצוע בטיפול בריאותי באמצעות

מחשב, טלפון או אמצעים אלקטרוניים אחרים; תוכנות מחשב
מותאמות וחומרה הקשורה להן לאספקת גישה של צרכנים
לטיפול בריאותי ולאנשי מקצוע בטיפול בריאותי באמצעות

מחשב, טלפון או אמצעים אלקטרוניים אחרים, הנכללים בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN WELL CORPORATION

Address: Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 67292

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AMERICAN and WELL 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AMERICAN ו-WELL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AMERICAN  WELL

Application Date 23/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206863 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6530/11/2009



U.S.A. , 21/06/2007 ארה"ב , 21/06/2007

Priority Date דין קדימה

Consulting services in the field of providing 
consumers with health care services nad 
consultations with health care professionals, all via 
computer, telephone, or other electronic means; 
providing health care services namely, providing 
consumers with health care services and 
consultations with health care professionals, all via 
computer, telephone, or other electronic means; all 
included in Class 44.

שירותי ייעוץ בתחום של אספקה לצרכנים של שירותי טיפול
בריאותי והתייעצויות עם אנשי מקצוע בטיפול בריאותי, כולם
באמצעות מחשב, טלפון או אמצעים אלקטרוניים אחרים;

אספקת שירותי טיפול בריאותי, דהיינו אספקה לצרכנים של
שירותי טיפול בריאותי והתייעצויות עם אנשי מקצוע בטיפול
בריאותי באמצעות מחשב, טלפון או אמצעים אלקטרוניים

אחרים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN WELL CORPORATION

Address: Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 67292

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AMERICAN and WELL 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AMERICAN ו-WELL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AMERICAN  WELL

Application Date 23/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206864 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6630/11/2009



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

Advertising; business management; business 
administration; demonstration of goods; distribution 
of samples; consultancy for commercial or 
advertising purposes; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; marketing 
research; opinion polling; import-export agencies; 
economic forecasting;  all included in Class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; תצוגת טובין; הפצת
דוגמיות; ייעוץ למטרות מסחריות או פרסומיות; ארגון תצוגות
למטרות מסחריות או פרסומיות; מחקר שיווקי; סקרי דעת קהל;
סוכנויות ייבוא-ייצוא; תחזיות כלכליות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDAPS Consortium

Address: 64 Lenin St.  , Kiev, 02088, Ukraine

Identification No.: 67315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CONSORTIUM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207001 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6730/11/2009



Satellites, earth satellites for use in 
telecommunications; antennae for the transmissio or 
reception of satellite data; portable apparatus for 
transmission or reception f satellite transmission; 
satellite communications equipment; any other goods 
relared and/or supplementalto satellites and./or to 
satellite communication; all included in class 9.

לוויינים, לווייני תקשורת; אנטנות לשידור ללוויין ולקליטה מלווין;
התקן נייד לשידור וקליטת שידורי לוויין; ציוד תקשורת לוויינית;
כל מוצר נלוויה ו/או קשור לתקשורת לוויינית; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Space-Communication Ltd. שם: חלל-תקשורת בע"מ

Address: Gibor Sport Building 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

כתובת : בית גיבור ספורט רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 52511,
ישראל

Identification No.: 511396046מספר זיהוי: 511396046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words חלל and תקשורת
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלל ו-
תקשורת בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

חלל-תקשורת

Application Date 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207031 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6830/11/2009



Television broadcasting servies by satellite; 
broadcasting of motion pictures by satellite; 
communiation of information by satellite; 
communication services by satellite; satellite 
transmission services; satellilte broadcasting 
services; all included in class 38.

שירותי שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין; שירותי שידור סרטים
באמצעות לוויין, שירותי העברת נתונים באמצעות לוויין; שירותי
תקשורת באמצעות לוויין; שירותי תמסורת באמצעות לוויין;

שירותי שידור לווייני; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Space-Communication Ltd. שם: חלל-תקשורת בע"מ

Address: Gibor Sport Building 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

כתובת : בית גיבור ספורט רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 52511,
ישראל

Identification No.: 511396046מספר זיהוי: 511396046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words חלל and תקשורת
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלל ו-
תקשורת בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

חלל-תקשורת

Application Date 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207033 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 6930/11/2009



Scientific and technological services and research 
and design, with respect to satellite transmission 
services; design and development of computer  
hardware and software; analysis and research 
services, with respect to satellite transmission 
services; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב בקשר עם שירותי
תמסורת באמצעות לווין; מחקר, עיצוב ופיתוח של תוכנות
וחומרת מחשב; שירותי ניתוח ומחקר בקשר עם שירותי

תמסורת באמצעות לוויין; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Space-Communication Ltd. שם: חלל-תקשורת בע"מ

Address: Gibor Sport Building 7 Menachem Begin Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

כתובת : בית גיבור ספורט רחוב מנחם בגין 7, רמת גן, 52511,
ישראל

Identification No.: 511396046מספר זיהוי: 511396046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

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

שם: שבלת ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words חלל and תקשורת
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלל ו-
תקשורת בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

חלל-תקשורת

Application Date 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207035 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7030/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The pocket image appearing in the mark does not 
constitute a part of the mark.

דמות הכיס המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207410 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7130/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The pocket image appearing in the mark does not 
constitute a part of the mark.

דמות הכיס המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207411 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7230/11/2009



Containers for perfume and cosmetics; included in 
Class 21.

מיכלים לבושם ולתכשירי קוסמטיקה; הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Adoram Leshem שם: אדורם לשם

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

Identification No.: 67441מספר זיהוי: 67441

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The English text of the list of goods is merely  a 
translation of the Hebrew text thereof,  which is the 
original text.

נוסח הפרטה באנגלית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
בעברית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207422 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7330/11/2009



Non-alcoholic beverages, and syrups, concentrates, 
and extracts for preparation thereof; All included in  
Class 32.

משקאות לא כוהליים, וסירופים, תרכיזים ותמציות להכנתם;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5405 Cypress Center Drive  , Tampa, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COLA and ZERO, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים COLA ו
-ZERO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RC COLA ZERO

Application Date 13/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207426 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7430/11/2009



Internet search engine maximization services 
namely, software services for search engine 
marketing; all included in class 42.

שירותי מיקסום של מנועי חיפוש באינטרנט, דהיינו, תוכנה
כשירות לשיווק במנועי חיפוש; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kenshoo LTD שם: קנשו בע"מ

Address: 6 Habarzel Street, Building B Kiryat Atidim, Tel 
Aviv, 61580, Israel

כתובת : הברזל 6, בניין ב קריית עתידים, תל אביב, 61580,
ישראל

Identification No.: 65166מספר זיהוי: 65166

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

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

SEARCH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KENSHOO SEARCH

Application Date 10/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207449 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7530/11/2009



Furniture of any kind and any materials; Children and 
babies'  furniture of any kind and any materials;all 
included in class 20.

ריהוט מכל סוג וחומר;  רהיטי ילדים ותינוקות מכל סוג וחומר;
הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bar Levi Marketing Productions and 
Advertising LTD

שם: בר לוי שיווק הפקות ופרסום בע"מ

Address: 42 Hahagana Street New Industrial Zone, 
Reshon LeZion, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 42 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 513098053מספר זיהוי: 513098053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St., 
Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12, רמת גן,
52522, ישראל

מיטלי

Application Date 22/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207681 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7630/11/2009



Furniture of any kind and any materials; Children and 
babies' furniture of any kind and materials; all 
included in class 20.

ריהוט מכל סוג וחומר; רהיטי ילדים ותינוקות מכל סוג וחומר;
הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bar Levi Marketing Productions and 
Advertising LTD

שם: בר לוי שיווק הפקות ופרסום בע"מ

Address: 42 Hahagana Street New Industrial Zone, 
Reshon LeZion, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 42 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 513098053מספר זיהוי: 513098053

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St., 
Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12, רמת גן,
52522, ישראל

MITALI

Application Date 22/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207683 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7730/11/2009



Non-alcoholic cola beverages, and syrups, 
concentrates, and extracts for preparation thereof; All 
included in  Class 32.

משקאות קולה לא כוהליים, וסירופים, תרכיזים ותמציות
להכנתם; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5405 Cypress Center Drive  , Tampa, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COLA and ZERO, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים COLA ו
-ZERO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207819 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7830/11/2009



Pharmaceutical preparations in the central nervous 
system field; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים בתחום של מערכת העצבים המרכזית;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sanofi Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

CILTYRI

Application Date 31/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207924 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 7930/11/2009



Pharmaceutical preparations in the central nervous 
system field; all included in Class 5.

תכשירים רוקחיים בתחום של מערכת העצבים המרכזית;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sanofi Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ITEXTAR

Application Date 31/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207925 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8030/11/2009



South Korea , 30/08/2007 דרום קוריאה , 30/08/2007

Priority Date דין קדימה

Plasma display panel (PDP) TV, liquid crystal display 
(LCD) TV; all included in class 9.

טלוויזיה פנל תצוגת פלסמה (PDP), טלוויזיה תצוגת נוזל
גבישי (LCD); כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

SCARLET

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208048 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8130/11/2009



Benelux , 09/08/2007 בנלוקס , 09/08/2007

Priority Date דין קדימה

Offshore import and export terminals, offshore oil and 
gas production constructions, piping systems for use 
in offshore industry, mooring systems, gas 
transportation and distribution and transfer systems 
used in the offshore industry, floaters and submerged 
systems for use in loading and off loading systems, 
semi-submersible drilling platforms, jack-up drilling 
platforms, jack-up platforms for civil construction; all 
included in class 6.

מסופי יצוא ויבוא הרחק מהחוף, מבני שמן וגז רחוקים מהחוף,
מערכות צנרת לשימוש בתעשייה רחוקה מהחוף, מערכות

עגינה, תחבורת גז ומערכות הפצה והעברה לשימוש בתעשייה
רחוקה מהחוף, מערכות צפות ושקועות לשימוש במערכות
העמסה והורדה, בסיסי קידוח מעין ניתנים לשיקוע, בסיסי

קידוח מורמים בעזרת מגבה לבניה אזרחית; הכל כלול בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Single Buoy Moorings Inc.

Address: Marly, Switzerland

Identification No.: 67681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
OFFSHORE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SBM OFFSHORE

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208196 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8230/11/2009



U.S.A. , 06/09/2007 ארה"ב , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Business management services in the nature of 
managing marketing and strategic plans for others; 
all included in class 35.

שירותי ניהול עסקים שהם ניהול שיווק ותכנון אסטרטאיות עבור
אחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brocade Communications Systems, Inc.

Address: San Jose, California, U.S.A.

Identification No.: 67686

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

DCX

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208222 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8330/11/2009



Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
in ophthalmology and for gastroenterological 
disorders; pharmaceutical preparations for use in the 
prevention and treatment of disorders of the 
neuromuscular system, the immune system, the 
cardio-vascular system, the musculo-skeletal system, 
the genitourinary system, and for the treatment of 
inflammatory disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בדרמטולוגיה, באופתלמולוגיה
ולהפרעות גאסטרואנטרולוגיות; תכשירים רוקחיים לשימוש

במניעה וטיפול בהפרעות המערכת העצבית-שרירית, המערכת
החיסונית, מערכת הלב וכלי הדם, מערכת השרירים והשלד,
מערכת אברי המין והשתן, ולטיפול בהפרעות זיהומיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Butulinum Toxin Research Associates, Inc.

Address: Quincy, MA, U.S.A.

Identification No.: 68452

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PURTOX

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208257 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8430/11/2009



Bread and patries; all included inclass 30. לחם ודברי מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Deganit Ein-Bar Ta'asiot Mazon Ve-Afia 
(Limited partnership)

שם: דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה (שותפות מוגבלת)

Address: Kibbutz Einat, Israel כתובת : קיבוץ עינת, ישראל

Identification No.: 550016661מספר זיהוי: 550016661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: 4 Itamar Ben Avi St.  , Tel Aviv, 64736, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' איתמר בן אב"י 4  , תל אביב, 64736, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase לחם טבע and the words
separately, but in the combination of the לחם and טעם
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים לחם
טבע ובמילים טעם ולחם בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208273 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8530/11/2009



Bread and patries; all included inclass 30. לחם ודברי מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Deganit Ein-Bar Ta'asiot Mazon Ve-Afia 
(Limited partnership)

שם: דגנית עין בר תעשיות מזון ואפיה (שותפות מוגבלת)

Address: Kibbutz Einat, Israel כתובת : קיבוץ עינת, ישראל

Identification No.: 550016661מספר זיהוי: 550016661

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: 4 Itamar Ben Avi St.  , Tel Aviv, 64736, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' איתמר בן אב"י 4  , תל אביב, 64736, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase לחם טבע קל and the
words טעם and לחם separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף לחם טבע
קל ובמילים טעם ולחם בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208276 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8630/11/2009



Machines and machineries; all included in class 7. מכונות וכלי מכונות; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Exit Electronics Ltd. שם: אקזיט אלקטרוניקס בע"מ

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

Identification No.: 514033505מספר זיהוי: 514033505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., Tel Aviv, P.O.B 29141, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.29141,
65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208297 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8730/11/2009



Instruments to be used for photography, cinema and 
transfer or restoration of sound and video, equipment 
for processing data and computers; all included in 
class 9.

מכשירים לשימוש בצילום, בקולנוע ובהעברה או בשחזור של
קול וחוזי, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Exit Electronics Ltd. שם: אקזיט אלקטרוניקס בע"מ

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

Identification No.: 514033505מספר זיהוי: 514033505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., Tel Aviv, P.O.B 29141, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.29141,
65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208298 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8830/11/2009



Devices for lighting, heating, extracting steam, 
cooking, cooling, drying, airing, supplying water and 
sanitary purposes; all included in class 11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולטרות סניטאריות; הנכללים

כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Exit Electronics Ltd. שם: אקזיט אלקטרוניקס בע"מ

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

Identification No.: 514033505מספר זיהוי: 514033505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., Tel Aviv, P.O.B 29141, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.29141,
65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208299 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 8930/11/2009



Vehicles; devices for moging on land, air or water; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשב, באוורי או במים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Exit Electronics Ltd. שם: אקזיט אלקטרוניקס בע"מ

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

Identification No.: 514033505מספר זיהוי: 514033505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 41-45 Rothchild Blvd., Tel Aviv, P.O.B 29141, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.29141,
65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208300 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9030/11/2009



Frying pots, electric pans; hair dryers; coffee 
machines; furnaces; ovens; refrigerators; freezers; 
kettles; electric kettles; microwave ovens; toasters 
and bread cookers; fans; air conditioners; drying 
machines; water purifiers; electric pots; hot plates; 
electrical blankets; lighting apparatus and electric 
bulbs; all included in class 11.

סירי טיגון, מחבתות חשמליות; מייבשי שיער; מכונות קפה;
כיריים; תנורים; מקררים; מקפיאים; קומקומים; קומקומים
חשמליים; מיקרוגלים; מצנמים ומכשירים לקליית לחם;
מאווררים; מזגנים; מכשירי ייבוש; מטהרי מים; קערות

חשמליות; פלטות חימום; שמיכות חשמליות; התקני תאורה
ונורות; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TAMOZ - ELECTRIC APPLIANCE MARKETING 
(S.Y.S.) LTD

שם: תמוז שיווק מוצרי חשמל (ש.י.ש) בע

Address: 2 Elhanan Street  , Rishon Lezion, 75656, Israel כתובת : רחוב אלחנן 2  , ראשון לציון, 75656, ישראל

Identification No.: 66000מספר זיהוי: 66000

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

Address: Migdal Hateumim 2 35 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 2 רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,
52511, ישראל

NAKASUMI

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208373 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9130/11/2009



Olive oil; dried, preserved and/or cooked fruits and 
vegetables; cheese; yogurt; compote; jam; meat, fruit 
and vegetable jellies, jams; fig and date roll 
consisting of dried fruits, nuts, and spices; processed 
dates; marinated olives; stuffed olives; stuffed dried 
fruits; tapenade; stuffed fresh fruits; milk based 
beverages containing fruit juice; vegetable juice for 
cooking; fruit-based filling for cakes and pies; pickled 
vegetables; pickled fruits; butter; butter made of olive 
oil; olive crisps; all included in class 29.

שמן זית; פירות וירקות מיובשים, משומרים ו/או מבושלים;
גבינה; יוגורט; קומפוט; ריבה; ג'לי וריבות מבשר, פירות וירקות;
רולים של תאנים ותמרים המכילים פירות, אגוזים ותבלינים;

תמרים מעובדים; זיתים מושרים; זיתים ממולאים; פירות יבשים
ממולאים; ממרחים; פירות ממולאים; מיצי פירות מבוססי חלב;
מיץ ירקות לבישול; מילואים לעוגות ולפאי מבוססי פירות; ירקות
מוחמצים; פירות מוחמצים; חמאה; חמאה משמן זית; טוגני

זיתים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ido Zimat שם: עידו זימט

Address: כתובת : כפר סבא, ישראל

Identification No.: 67727מספר זיהוי: 67727

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208446 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9230/11/2009



Half automatic electric mini circuit breaker. התקן חשמל למיתוג, פחת חצי אוטומטי.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Light of the Plains Company for Import & 
Marketing Electric Products Ltd.

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

Address: Main Road, Um El Fahem, P.O.B 280, 30010, 
Israel

כתובת : כביש ראשי , אום אל פחם, ת.ד.280, 30010, ישראל

Identification No.: 512764945מספר זיהוי: 512764945

SOGO

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208457 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9330/11/2009



Toy  and pop products store; included in class 35. חנות לצעצועים ומוצרי פופ; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Idan 2000 Dvarim Yafim Ltd. שם: עידן 2000 דברים יפים בע"מ

Address: 15 Bet Si St.  , Dimona, Israel כתובת : רח' בית שיא 15  , דימונה, ישראל

Identification No.: 51346019מספר זיהוי: 51346019

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הראשון בצעצועים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הראשון
בצעצועים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208615 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9430/11/2009



Industrial carbonblack; included in class 2. פחם שחור תעשייתי; הנכלל בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

Address: Amersfoort, The Netherlands

Identification No.: 1514

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

KETJENBLACK

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208881 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9530/11/2009



Toiletry and perfumery products, essential oils, 
cosmetics, deodorants, shaving foam, aftershave 
lotion, soap, hair lotions, dentifrices, products for skin 
and body care, hygiene products for personal use, 
perfumes; all included in class 3.

תמרוקים ומוצרי בישום, שמנים חיוניים, קוסמטיקה,
דיאודורנטים, קצף גילוח, תחליב אפטר-שייב, סבון, תחליבים
לשיער, משחות שיניים, מוצרים לטיפוח העור והגוף, מוצרי
היגיינה לשימוש אישי, בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PORTINARI LICENSING Ltda

Address: Rio de Janeiro RJ, Brazil

Identification No.: 67855

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208936 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9630/11/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data; magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; calculating machines, data 
processing equipment and computers; recorded and 
unrecorded data carriers (as far as included in class 
9); computer programs (saved); electronically 
recorded data (downloadable); electronic publications 
(downloadable); all included in class 9.

התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע, אופטיים; התקנים
ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה של
חשמל; מכשירים להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול,
תמונות או נתונים; נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה

אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע;
מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; נשאי נתונים
מוקלטים ושאינם מוקלטים (ככל שנכללים בסוג 9); תוכניות
מחשב (שמורות); נתונים מוקלטים אלקטרונית (להורדה);
פרסומים אלקטרוניים (להורדה); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
QUALIFIED ו-PARTNER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208976 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9730/11/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downloadable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,
אופטיים,התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,

ויסות או שליטה של חשמל; מכשירים להקלטה, העברה, עיבוד
ושחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים
על ידי מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים, תוכניות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרונית (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (להורדה), דברי דפוס, תמונות, צרכי משרד (למעט

רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט התקנים); אחסון
נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
QUALIFIED ו-PARTNER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208978 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 9830/11/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ג כסלו תש"ע - 9930/11/2009



Leather and imitation of leather,  and goods made 
from these materials and not included in other clases; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and sadlery; 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: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 511175333מספר זיהוי: 511175333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

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

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

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

Application Date 24/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209026 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10030/11/2009



Benelux , 27/11/2007 בנלוקס , 27/11/2007

Priority Date דין קדימה

Metal offshore import and export terminals, metal 
offshore constructions for oil and gas productions, 
metal pipe systems for use in the offshore industry, 
metal mooring systems, transport and distributions of 
gas and metal transfer systems used in the offshore 
industry, floats and submerged metal systems for 
loading and unloading systems, metal semi 
submersible drilling platforms, metal self jacking for 
structional engineering; all included in class 6.

מסופים רחוקים מהחוף ממתכת ליבוא וליצוא, מבנים רחוקים
מהחוף ממתכת לייצור נפט וגז, מערכות צנרת ממתכת לשימוש
בתעשייה רחוקה מהחוף, מערכות עגינה ממתכת, מערכות

הובלת והפצת גז ומערכות העברה ממתכת בשימוש התעשייה
הרחוקה מהחוף, מצופים ומערכות צלילה ממתכת לשימוש

במערכות פריקה וטעינה, רציפי קידוח ממתכת הניתנים לשיקוע
חלקי, רציפים ממתכת למבני הנדסה; כולם כלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Single Buoy Moorings Inc.

Address: Marly, Switzerland

Identification No.: 67681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
OFFSHORE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209115 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10130/11/2009



U.S.A. , 05/09/2007 ארה"ב , 05/09/2007

Priority Date דין קדימה

Adhesive for industrial use; included in class 1. דבק לשימוש בתעשייה; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Omrix Biopharmaceuticals, Inc.

Address: 1 Rockefeller Plaza  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 67903

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
BIOPHARMACEUTICALS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209170 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10230/11/2009



U.S.A. , 05/09/2007 ארה"ב , 05/09/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical and veterinary preparations; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Omrix Biopharmaceuticals, Inc.

Address: 1 Rockefeller Plaza  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 67903

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
BIOPHARMACEUTICALS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209171 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10330/11/2009



U.S.A. , 05/09/2007 ארה"ב , 05/09/2007

Priority Date דין קדימה

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; all including in class 10.

מכשירים וכלים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים ווטרינריים;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Omrix Biopharmaceuticals, Inc.

Address: 1 Rockefeller Plaza  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 67903

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
BIOPHARMACEUTICALS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209173 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10430/11/2009



Motion simulators comprised of a controller, a 
channel processor or receiver, a CD-ROM or DVD 
drive, motor driven actuators and a remote control; 
included in class 9.

סימולאטורים תזוזתיים הכוללים בקר, מעבד ערוץ או רסיבר,
כונן CD-ROM או DVD, מפעילים ממונעים ושלט רחוק;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Technologies D-Box Inc./D-Box Technologies 
Inc.

Address: Longueuil, Quebec, Canada

Identification No.: 67906

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הטובין או חלק ממנו אינו ברור, או
חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

D-BOX

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209191 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10530/11/2009



Motion simulators comprised of a controller, a 
channel processor or receiver, a CD-ROM or DVD 
drive, motor driven actuators and a remote control; 
included in class 9.

סימולאטורים תזוזתיים הכוללים בקר, מעבד ערוץ או רסיבר,
כונן CD-ROM או DVD, מפעילים ממונעים ושלט רחוק;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Technologies D-Box Inc./D-Box Technologies 
Inc.

Address: Longueuil, Quebec, Canada

Identification No.: 67906

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOTION CODE, but in 
the combination of the mark.

MOTION רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CODE, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הטובין או חלק ממנו אינו ברור, או
חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209192 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10630/11/2009



Pharmaceutical opthalmic preparations; included in 
class 5.

תכשירים פרמצבטיים לעיניים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Address: Trade Mark Department, Petach Tikva, P.O.B 
3190, 49131, Israel

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

כתובת : מחלקת סימני המסחר, פתח תקוה, ת.ד.3190, 49131,
ישראל

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

VISION רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TEVA VISION

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209218 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10730/11/2009



Mobile phones; mobile phones with data 
transmission function; video phones; smart phones; 
personal digital assistants; personal digital assistants 
featuring global positioning system; personal digital 
assistants with wireless communication function; 
personal digital assistants with telecommunication 
function; voice over Internet protocol phones; camera 
phones; tablet computers; slim computers; ultra 
mobile personal computers; accessories for the 
above goods, namely, headset, headsets with 
wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather 
pouches for personal digital assistants or mobile 
phones, cases for mobile phones, cases for PDAs, 
memory cards, car kit, in-car chargers for mobile 
phones and personal digital assistants, and in-car 
holders for mobile phones and personal digital 
assistants, remote controllers, keyboards; all 
included in class 9.

טלפונים ניידים; טלפונים ניידים עם אפשרות להעברת דטה
(מידע); וידאו טלפון; טלפונים חכמים; מכשירי עזר דיגיטליים
אישיים (מחשבי כף יד PDA); מכשירי עזר דיגיטליים אישיים
הכוללים מערכת מיקום עולמית (GPS); מכשירי עזר דיגטליים
אישיים הכולים אפשרויות תקשורת אלחוטית; מכשירי עזר
דיגיטליים אישיים הכוללים אפשרויות תקשורת אלחוטית;

מכשירי עזר דיגיטליים אישיים עם אפשרויות טלקומוניקציה;
טלפונים להעברת קול באמצעות פרוטוקולים של אינטרנט;
טלפונים מצלמה; מחשבי לוח; מחשבים דקים; אולטרה

מחשבים ניידים; אביזרים לשימוש עם המכשירים המפורטים
לעיל, לרבות, מערכת אוזניות, מערכת אוזניות אלחוטיות,
כבלים לסנכרון, עריסה, סוללות, מתאמים לרשת חשמל,

מטענים, נרתיקי עור לנשיאת מכשירי עזר דיגיטליים אישיים או
PDA-טלפונים ניידים, תיקים לטלפונים ניידים, תיקים ל

(מכשירי עזר דיגיטליים אישיים), כרטיסי זיכרון, ערכות לרכב,
מטענים לרכב לטלפונים ניידים ומכשירי עזר דיגיטליים  אישיים,

מתקנים לרכב לטלפונים ניידים ולמכשירי עזר דיגיטליים
אישיים, שלט רחוק, מקלדות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INNOVATION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209230 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 10830/11/2009



Owners

Name: High Tech Computer Corporation

Address: 23 Hsin Hua Rd  , Taoyuan, Taiwan

Identification No.: 62762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Sarah Presenti, Adv.  Balter, Guth, Aloni & Co

Address: 96 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67891, Israel

שם: ד"ר שרה פרזנטי, עו"ד אצל בלטר, גוט, אלוני ושות'

כתובת : רחוב יגאל אלון 96  , תל אביב, 67891, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 10930/11/2009



Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; all 
included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, דהיינו, משקאות אנרגיה; הנכללים
כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Go Girl Energy Drink (Proprietary) Limited

Address: Cape Town, Republic of South Africa

Identification No.: 67927

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GO GIRL

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209239 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11030/11/2009



Plasters, bandages, first aid kits, alcoholic gel for 
disinfection; all included in class 5.

פלסטרים, תחבושות, ערכות עזרה ראשונה, ג'ל אלכוהולי
לחיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Refael Hadida Barzilai שם: רפאל חדידה ברזילאי

Address: 8 Oskar Schindler St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' אוסקר שינדלר 8  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 12207668מספר זיהוי: 12207668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Goldshlager & Co., Adv.

Address: 13 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: משה גולדשלגר ושות', עו"ד

כתובת : רח' תובל 13  , רמת גן, 52522, ישראל

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

MEDIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209279 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11130/11/2009



Business management, business administration, 
marketing and business relationship construction 
services; all included in class 35.

ניהול עסקים, טיפול בעסקים, שירותי שיווק ובניית קשרי
עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Shimshon Swartz

Address: Rockville, Maryland, U.S.A.

Identification No.: 67940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: John Geva, Adv.

Address: 17 Yizhak Sade.  , Tel Aviv, 67775, Israel

שם: ג'ון גבע, עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17  , תל אביב, 67775, ישראל

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209287 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11230/11/2009



Stationery, writing instruments, correction fluids, 
adhesive tapes; office requisites, including folders, 
files, staples, staplers, paper punchers, stapler pins, 
paper clips, adhesive labels, paper, cardboard and 
goods made from those materials (not included in 
other classes); printed matter; notebook and 
portfolios; included in class 16.

צרכי כתיבה, חומרי כתיבה, מכשירי כתיבה, נוזלי תיקון, סרטים
דביקים, ציוד משרדי; צרכי משרד, לרבות אוגדנים, קלסרים,

מהדקים, מכונות הידוק ושדכנים, מנקבים, סיכות חיבור והידוק,
אטבים, תוויות נדבקות, נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים

אלו ושאינם כלולות בסוגים אחרים; דברי דפוס; מחברות
ותיקים; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yitzhak Naymen שם: יצחק נימן (נוימן)

Address: 73 Weizman Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ויצמן 73  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 7021348מספר זיהוי: 7021348

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

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209296 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11330/11/2009



All goods included in Class 20. כל הטובין הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dreamwell, Ltd.

Address: 2325-B Renaissance Drive  , Las Vegas, 
Nevada, U.S.A.

Identification No.: 54574

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  NATURAL, CARE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL, CARE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NATURAL CARE

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209354 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11430/11/2009



Spectacles, eyeglasses, sunglasses, lenses, contact 
lenses, cases for spectacles, optical apparatus; parts 
and accessories for the abovementioned goods; all 
included in class 9.

משקפיים, משקפי ראייה,משקפי שמש, עדשות,עדשות מגע,
מסגרות משקפיים, נרתיקי משקפיים, התקנים המשמשים

באופטיקה; חלקים ואביזרים עבור הטובין דלעיל; כולם נכללים
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SEGAL BROS.- OPTO LINE LTD. שם: אחים סגל-אופטו ליין בע"מ

Address: 12-14 Moshe Levy Street New Industrial Zone, 
Rishon Lezion, Israel

כתובת : רחוב משה לוי 12-14 אזור התעשייה החדש, ראשון
לציון, ישראל

Identification No.: 511116832מספר זיהוי: 511116832

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

SUN WATCH

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209444 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11530/11/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; clocks and 
watches; horological and chronometric apparatus 
and instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים, שעוני יד, התקנים ומכשירים הורולוגיים

וכרונומטרים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SEGAL BROS.- OPTO LINE LTD. שם: אחים סגל-אופטו ליין בע"מ

Address: 12-14 Moshe Levy Street New Industrial Zone, 
Rishon Lezion, Israel

כתובת : רחוב משה לוי 12-14 אזור התעשייה החדש, ראשון
לציון, ישראל

Identification No.: 511116832מספר זיהוי: 511116832

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

WATCH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUN WATCH

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209445 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11630/11/2009



Clothing, bathing suits, underwear, swimwear, hats, 
scarves, paerea; all gods included in class 25.

דברי הלבשה, בגדי ים, הלבשה תחתונה, בגדי חוף, כובעים,
צעיפים, פראו; כל הסחורות הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: H & O Fashion Ltd. שם: אייץ' אנד או אופנה בע"מ

Address: Hutsot Shefayim  , Kibbutz Shefayim, Israel כתובת : חוצות שפיים  , קיבוץ שפיים, ישראל

Identification No.: 520042383מספר זיהוי: 520042383

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SWIMWEAR בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209475 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11730/11/2009



Non alcoholic beverages including waters, flavoured 
waters, enhanced waters, energy drinks, enhanced 
energy drinks and isotonic beverages, drinks 
containing vitamins; drinks containing nutrients and 
syrups, concentrates, powders and bases for making 
beverages and drinks; none of the aforesaid being for 
dietetic, medical and/or pharmaceutical purposes; all 
included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים כולל מים, מים בטעמים, מים
משופרים, משקאות אנרגיה, משקאות אנרגיה משופרים

ומשקאות איזוטוניים, משקאות המכילים ויטמינים; משקאות
המכילים חומרים מזינים וסירופים, תרכיזים, אבקות ובסיסים
להכנת משקאות; אף לא אחד למטרות דיאטטיות רפואיות ו/או

רוקחיות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words VITAMIN, WATER 
separately, but in the combination of the mark.

,VITAMIN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209599 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11830/11/2009



Manufacturing rough and polished diamonds; all 
included in class 40.

ייצור יהלומים גולמים ומלוטשים; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELLA M.D. LTD. שם: אלה מ.ד. בע"מ

Address: 21 Tuval St., Ramat Gan, P.O.B 164, 52521, 
Israel

כתובת : רח' תובל 21, רמת גן, ת.ד.164, 52521, ישראל

Identification No.: 514032481מספר זיהוי: 514032481

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209602 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 11930/11/2009



Manufacturing rough and polished diamonds; all 
included in class 14.

ייצור יהלומים גולמים ומלוטשים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELLA M.D. LTD. שם: אלה מ.ד. בע"מ

Address: 21 Tuval St., Ramat Gan, P.O.B 164, 52521, 
Israel

כתובת : רח' תובל 21, רמת גן, ת.ד.164, 52521, ישראל

Identification No.: 514032481מספר זיהוי: 514032481

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MAGNIFICENT 
DIAMONDS, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAGNIFICENT DIAMONDS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209604 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12030/11/2009



Buying and selling rough and polished diamonds; all 
included in class 35.

קניה ומכירה של יהלומים גולמים ומלוטשים; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELLA M.D. LTD. שם: אלה מ.ד. בע"מ

Address: 21 Tuval St., Ramat Gan, P.O.B 164, 52521, 
Israel

כתובת : רח' תובל 21, רמת גן, ת.ד.164, 52521, ישראל

Identification No.: 514032481מספר זיהוי: 514032481

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MAGNIFICENT 
DIAMONDS, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAGNIFICENT DIAMONDS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209605 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12130/11/2009



U.S.A. , 17/09/2007 ארה"ב , 17/09/2007

Priority Date דין קדימה

Noise canceling stereo headphones, ear buds and 
accessories namely, carrying cases, plug adaptors, 
splitter cords and batteries; all included in class 9.

אוזניות סטריאו המבטלות רעש, אוזניות ואביזרים, שהם תיקי
נשיאה, מתאמי חיבור, חוטי מפצלים ובטריות; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOSS CORPORATION

Address: Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 18073

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words QUIET and ZONE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים QUIET ו
-ZONE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUIET ZONE

Application Date 14/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209628 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12230/11/2009



Computer software development tools for social 
networking, building social networking applications 
and for allowing data retrieval, upload, access and 
management; application programming interface 
(API) for third-party software and online services for 
social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management; Software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communications network; all included in class 9.

כלים לפיתוח תוכנת מחשב לרשת חברתית, בניית יישומים
לרשת חברתית ולאפשרות של שחזור, העלאה, נגישות וניהול
מידע; ממשק תכנות יישומים (API) עבור תוכנת צד שלישי

ושירותים מקוונים לרשת חברתית, בניית יישומי רשת חברתית
ולאפשרות שחזור, העלאה, נגישות וניהול מידע; תוכנה

המאפשרת העלאה, פרסום, הצגה, תצוגה, תיוג, ניהול יומן
רשת, שיתוף או אספקת מדיה אלקטרונית אחרת או מידע
באינטרנט או רשת תקשורת אחרת; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Facebook Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 68051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FACEBOOK

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209768 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12330/11/2009



Providing an online directory information service 
featuring information regarding, and in the nature of, 
collegiate life, general interest, classifieds, virtual 
community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images; advertising and 
information distribution services, namely, providing 
classified advertising space via the global computer 
network; promoting the goods and services of others 
over the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the 
field of collegiate life, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photosharing, 
video sharing, and transmission of photographic 
images; Marketing, advertising and promotion 
services; providing marketing and advertising 
consultation services; providing market research and 
information services; providing marketing data; 
providing marketing tools to provide market 
information; advertising and information distribution 
services, namely, providing advertising space via the 
global computer network; all included in class 35.

מתן שירות ספריית מידע מקוון המציג מידע המתייחס ומסוג
חיי המכללה, עניין כללי, מודעות דרושים, קהילה וירטואלית,

רשת חברתית, שיתוף תמונות, שידור דמויות מצולמות; שירותי
פרסום והפצת מידע, שהם, מתן מרחב פרסום מסווג באמצעות

רשת המחשב העולמית; קידום הסחורות והשירותים של
אחרים באינטרנט; מתן מסדי נתוני מחשב מקוונים ומסדי
נתונים מקוונים הניתנים לחיפוש בתחום חיי המכללה, עניין
כללי, מודעות דרושים, קהילה וירטואלית, רשת חברתית,

שיתוף תמונות, שיתוף וידאו ושידור דמויות מצולמות; שירותי
שיווק, פרסום וקידום; מתן שירותי ייעוץ שיווקי ופרסומי; מתן
מחקר שוק ושירותי מידע; מתן נתוני שיווק; מתן כלים שיווקיים
לאספקת מידע שוק; שירותי פרסום והפצת מידע, שהם מתן
מרחב פרסום באמצעות רשת המחשב העולמית; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Facebook Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 68051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FACEBOOK

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209769 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12430/11/2009



Computer programming and providing platforms for 
sharing information via the internet and other 
computer and communications networks, in various 
fields, namely medicine, hygiene, beauty care, 
veterinary, agriculture, legal, scientific and industrial; 
computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; and computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; 
application service provider (ASP) featuring software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or 
other communications network; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for 
classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, video sharing,  and transmission of 
photographic images; all included in class 42.

שירותי תכנות ואספקת פלטפורמות לשיתוף מידע דרך
האינטרנט ורשתות מחשב ותקשורת אחרות, בתחומים שונים
שהם רפואה, היגיינה, טיפוח יופי, וטרינריה, חקלאות, חוק,
מדע ותעשייה; שירותי מחשב, שהם, אירוח שירותי רשת

מקוונים עבור אחרים לארגון וניהול פגישות מקוונות, אסיפות,
ודיונים אינטראקטיביים; ושירותי מחשב מסוג דפי רשת

מותאמים אישית המאופיינים במידע המוגדר על ידי המשתמש,
פרופילים ומידע אישיים; ספק שירותי יישום (ASP) המציג

תוכנה המאפשרת העלאה, פרסום, הצגה, תצוגה, תיוג, ניהול
יומני רשת, שיתוף או אספקה אחרת של מדיה אלקטרונית או
מידע באינטרנט או רשת תקשורות אחרת; מתן שימוש זמני

ביישומי תוכנה לא ניתנת להורדה עבור מודעות דרושים, קהילה
וירטואלית, רשת חברתית, שיתוף תמונות, שיתוף וידאו ושידור

של דמויות מצולמות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Facebook Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 68051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FACEBOOK

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209771 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12530/11/2009



Entertainment services, namely facilitating interactive 
and multiplayer and single player game services for 
games played via computer or communication 
networks; providing information about online 
computer games and video games via computer or 
communication networks; and arranging and 
conducting competitions for video gamers and 
computer game players; electronic publishing 
services, namely, publishing of online works of others 
featuring user-created text, audio, video, and 
graphics; providing on-line journals and web logs 
featuring user-created content; all included in class 
41.

שירותי בידור, שהם שירותי סיוע במשחק אינטראקטיבי
ובמשחק מרובה שחקנים ולשחקן יחיד למשחקים המשוחקים
דרך מחשב או רשתות תקשורת; מתן מידע אודות משחקי

מחשב מקוונים ומשחקי וידאו דרך מחשב או רשתות תקשורת;
וארגון וניהול תחרויות לשחקני וידאו ושחקני משחק מחשב;
שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים, שהם הוצאה לאור של
עבודות מקוונות של אחרים המציגות טקסט, אודיו, וידאו

וגרפיקה שנוצרו על ידי משתמש; אספקת כתבי עת מקוונים
ויומני רשת המציגים תוכן שנוצר על ידי משתמש; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Facebook Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 68051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FACEBOOK

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209772 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12630/11/2009



Internet based introduction and social networking 
services; all included in class 45.

היכרות על בסיס אינטרנט ושירותי רשת חברתית; הנכללים
כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Facebook Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 68051

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FACEBOOK

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209773 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12730/11/2009



Joints and homocinetic joints for automobiles, axle 
shafts and drives, land vehicles, parts and 
accessories thereof; all included in class 12.

חיבורים וחיבורים הומוקינטים לכלי רכב, מוטות והינעי סרן, כלי
רכב יבשתיים, חלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GLO S.R.L.

Address: Via Pinzone 2, Poggio Rusco  , Mantova, Italy

Identification No.: 68065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209831 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12830/11/2009



Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and servcies connected 
therewith; included in class 41.

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

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

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

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

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mifal Hapayis, Legal Department

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

שם: מפעל הפיס, היחידה המשפטית

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אובר, אנדר separately, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אובר, אנדר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209850 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 12930/11/2009



Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and servcies connected 
therewith; included in class 41.

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

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

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

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

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mifal Hapayis, Legal Department

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

שם: מפעל הפיס, היחידה המשפטית

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אובר, אנדר separately, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אובר, אנדר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

צ'אנס אובר/אנדר

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209851 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13030/11/2009



Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and servcies connected 
therewith; included in class 41.

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

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

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

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

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mifal Hapayis, Legal Department

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

שם: מפעל הפיס, היחידה המשפטית

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תמונה, מספר separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תמונה,
מספר בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209852 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13130/11/2009



Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and servcies connected 
therewith; included in class 41.

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

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

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

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

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mifal Hapayis, Legal Department

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

שם: מפעל הפיס, היחידה המשפטית

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תמונה, מספר separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תמונה,
מספר בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

צ'אנס תמונה/מספר

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209853 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13230/11/2009



Retail store services in the field of furniture; all 
included in class35.

שירותי חנויות קמעוניות בתחום הריהוט; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ashley Furniture Industries, Inc.

Address: Arcadia, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 52953

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words FURNITURE and 
HOMESTORE separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FURNITURE ו-HOMESTORE בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209863 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13330/11/2009



Packaging for  metal products and metal cutting 
tools; containers made of plastics for packaging; 
plastics components for packaging and packaging 
containers; included in class 20.

אריזות למוצרים ממתכת ולכלים לחיתוך מתכות;  מיכלים
לאריזה העשויים מפלסטיק; רכיבי פלסטיק לאריזות ולמיכלי

אריזה; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasel Ltd שם: פלסאל בע"מ

Address: Industrial Park, Lavon, 25127, Israel כתובת : פארק תעשייה, לבון, 25127, ישראל

Identification No.: 511300758מספר זיהוי: 511300758

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PROTECTED BY, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PROTECTED BY, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209885 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13430/11/2009



Packaging for  metal products and metal cutting 
tools; containers made of plastics for packaging; 
plastics components for packaging and packaging 
containers; included in class 20.

אריזות למוצרים ממתכת ולכלים לחיתוך מתכות;  מיכלים
לאריזה העשויים מפלסטיק; רכיבי פלסטיק לאריזות ולמיכלי

אריזה; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasel Ltd שם: פלסאל בע"מ

Address: Industrial Park, Lavon, 25127, Israel כתובת : פארק תעשייה, לבון, 25127, ישראל

Identification No.: 511300758מספר זיהוי: 511300758

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PRECISION PLASTICS 
TECHNOLOGIES, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PRECISION PLASTICS TECHNOLOGIES, אלא

בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209886 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13530/11/2009



Injection molds for plastic materials; blow molds for 
plastic materials; preform molds for plastic materials; 
molds for use in the manufacture of plastic parts; 
devices and apparatus for moulding plastics; 
included in class 17.

תבניות הזרקה לחומרים פלסטיים; תבניות ניפוח לחומרים
פלסטיים; תבניות הרכבה מראש לחומרים פלסטיים; תבניות
לשימוש בייצור של חלקי פלסטיק;  התקנים ומתקנים ליצירת

תבניות פלסטיק; הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasel Ltd שם: פלסאל בע"מ

Address: Industrial Park, Lavon, 25127, Israel כתובת : פארק תעשייה, לבון, 25127, ישראל

Identification No.: 511300758מספר זיהוי: 511300758

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PRECISION PLASTICS 
TECHNOLOGIES, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PRECISION PLASTICS TECHNOLOGIES, אלא

בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209887 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13630/11/2009



Production of molds and injection molds; production 
of prototype molds; custom manufacture of molds for 
use in industry; custom plastic injection mouldings 
services; production of plastic products; included in 
class 40.

ייצור של תבניות ותבניות הזרקה; ייצור של תבניות אב-טיפוס;
ייצור תבניות לפי הזמנה לשימוש בתעשייה; שירותי ייצור לפי
הזמנה של תבניות  הזרקת פלסטיק; ייצור מוצרי פלסטיק;

הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasel Ltd שם: פלסאל בע"מ

Address: Industrial Park, Lavon, 25127, Israel כתובת : פארק תעשייה, לבון, 25127, ישראל

Identification No.: 511300758מספר זיהוי: 511300758

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PRECISION PLASTICS 
TECHNOLOGIES, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PRECISION PLASTICS TECHNOLOGIES, אלא

בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209888 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13730/11/2009



Production of molds and injection molds; Production 
of prototype molds; custom manufacture of molds for 
use in industry; custom plastic injection mouldings 
services; production of plastic products; included in 
class 40.

ייצור של תבניות ותבניות הזרקה; ייצור של תבניות אב-טיפוס;
ייצור תבניות לפי הזמנה לשימוש בתעשייה; שירותי ייצור לפי
הזמנה של תבניות  הזרקת פלסטיק; ייצור מוצרי פלסטיק;

הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Plasel Ltd שם: פלסאל בע"מ

Address: Industrial Park, Lavon, 25127, Israel כתובת : פארק תעשייה, לבון, 25127, ישראל

Identification No.: 511300758מספר זיהוי: 511300758

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PLASEL

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209891 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13830/11/2009



Talcum powder, for toilet use, included in class 3. אבקת טלק, לשימוש קוסמטי, כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.

Address: Samutprakarn, Thailand

Identification No.: 68082

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PRICKLY HEAT, 
POWDER and CLASSIC separately, but in the 
combination of the mark.

PRICKLY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
HEAT, POWDER ו-CLASSIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209909 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 13930/11/2009



Optic product chain store including eye glasses, 
sunglasses, frames for glasses, optimal lenses, 
contact lenses, contact lens solutions, accessories 
for poor visibility; all included in class 35.

רשת חנויות לממכר מוצרי אופטיקה, לרבות משקפי ראייה,
משקפי שמש, מסגרות למשקפיים, עדשות אופטלמיות, עדשות
מגע, תמיסות לעדשות, אביזרים לראייה ירודה. הנכללים בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Narkiss Arad - Healthcare Services Ltd. (1988) שם: נרקיס ערד- שירותי בריאות (1988) בע"מ

Address: כתובת : רחוב קויפמן 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511263444מספר זיהוי: 511263444

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 נ.י.פ, קומה 19 רחוב יצחק שדה 17, תל אביב,
67775, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מבט, ראשון and the
combination הרשת המקצועית בישראל לאופטומטריה
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מבט,
ראשון, ובצרוף הרשת המקצועית בישראל לאופטומטריה

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209949 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14030/11/2009



supply of food and beverages; all included in class 
43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: LACSAN ISRAEL LTD. שם: לקסן ישראל בע"מ

Address: 2 Kaufman Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קויפמן 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511140287מספר זיהוי: 511140287

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 65 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67433, Israel

שם: י. ריכטר, הרצברג, יוגב, סיון ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 65  , תל אביב, 67433, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOSCOW, NEW YORK 
and MULTI BAR separately, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MOSCOW, NEW YORK ו-MULTI BAR בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209972 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14130/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 14230/11/2009



Electronic components, namely resistors and resistor 
networks, low value electric resistors, electric shunt 
resistors and electric current sensory resistors used 
in electrical circuits, potentiometers, capacitors, 
plasma displays, surge arrestors, antennas, chokes, 
connectors, lighting and transient suppressors, 
crystal frequency timers, filters, transformers, 
electrical indicators, inductor coils, electrical and 
electronic networks involving both active and passive 
circuit elements for use in electronic equipment, 
electrical cables, printed circuit boards, amplifiers, 
direct and alternating electric power supply units for 
primary use in testing of electronic equipment and 
delay lines; oscillators electronic display units, and 
thermistors; strain gage transducers and stress 
analysis systems; semiconductor components, 
namely, semiconductor chips, transistors, diodes, 
voltage suppressors and rectifiers; diode arrays, 
thyristors and integrated circuits; low profile DC/DC 
converters; custom manufacture of prototype 
precision electrical networks; computer software for 
use in weighting systems for the purpose of 
monitoring weight in industrial processes; computer 
software for use in stress analysis of metals, 
ceramics, plastics, composites, wood, and other 
engineering materials; all included in class 9.

רכיבים חשמליים, דהיינו נגדים ורשתות נגד, נגדי חשמל ערך
נמוך, נגדי העברת חשמל ונגדי חישת זרם חשמל המשמשים
במעגלים חשמליים, פרטנציומטרים, קבלים, התקני תצוגת
פלאזמה, התקני לכידת נחשול, אנטנות, משנקים, מחברים,

מדברי תאורה וזרמי מעבר, מקצבי תדר גביש, מסננים, שנאים,
מחוונים חשמליים, סלילי משרן, רשתות חשמל ואלקטרוניקה
המערבות יחידות מעגל אקטיביות ופסיביות לשימוש בציוד
אלקטרוני, כבלים חשמליים,  לוחות מעגל מודפס, מגברים,
יחידות אספקת כח חשמלי ישיר וחלופי לשימוש בעיקר בציוד
אלקטרוני ובקווי השהייה; מתנדים, יחידות תצוגה אלקטרונית
ותרמיטסטורים; מתמכי מדד מתיחות ומערכות אבחון מתח;

רכיבי מוליך למחצה, דהיינו שבבי מוליך למחצה, טרנזיסטורים,
דיודות,  מדברי ומיישרי מתח; מערכי דיודה, טריסטורים

ומעגלים סוכמים; ממירי DC/DC פרופיל נמוך; יצור לפי הזמנה
של רשתות חשמליות אב טיפוס מדויק; תוכנות מחשב לשימוש

במערכות שקילה למטרת השגחת משקל בתהליכים
תעשייתים; תוכנות מחשב לשימוש באבחון מתח של מתכות,
קרמיקות, פלסטיקים, צירופי עץ וברזל, עץ וחומרי הנדסה

אחרים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vishay General Semiconductor. LLC

Address: Malvern, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 68175

(Delaware Limited Liability Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SEMICONDUCTOR בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENERAL SEMICONDUCTOR

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209973 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14330/11/2009



European Community Trade Mark , 
29/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; electronic 
publications; publications in electronically, 
magnetically or optically recorded and readable 
forms; audio books; sound, video and data 
recordings; films for display; projection apparatus; 
apparatus for recording, transmission, reception, 
processing, amplifying, generating or reproduction of 
sound, images and/or data; DVD and CD players; 
loudspeakers; computer hardware and software; data 
processing equipment; computer programs; 
computer games; electrical and electronic games 
apparatus, and parts, fittings and accessories 
therefor; television sets; binoculars; cameras and 
camcorders; calculating machines; mobile 
telephones and telecommunications apparatus, 
parts, fittings and accessories therefor; spectacle 
frames and glasses; sunglasses; texts encoded in 
film/fiche form; tapes, disks and records, all bearing 
or for recordal of sound, video and data; storage and 
memory devices; compact discs; DVDs, disks, 
cassettes, cartridges, and magnetic data carriers; 
floats for bathing and swimming; life-belts; life 
jackets; protective clothing and helmets; holograms; 
magnets; computerized personal organizers; parts 
and fittings therefore; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; פרסומים אלקטרוניים,

פרסומים מוקלטים וניתנים לקריאה באופן אלקטרוני, מגנטי או
אופטי; ספרי שמע; הקלטות צליל, וידיאו ונתונים; סרטים

לתצוגה; התקנים להקרנה; התקנים להקלטה, העברה, קליטה,
עיבוד, הגברה, יצירה או שחזור של צליל, דמויות ו/או נתונים;
נגני DVD ו-CD; רמקולים; תוכנת מחשב וחומרת מחשב; ציוד

לעיבוד מידע; תוכניות מחשב; משחקי מחשב; התקנים
למשחקים חשמליים ואלקטרוניים, וחלקים, אביזרים ותוספות
עבורם; מכשירי טלוויזיה; משקפות; מצלמות ומצלמות וידאו;
מכונות חישוב; טלפונים ניידים והתקני תקשורת, חלקים,

אביזרים ותוספות עבורם; מסגרות למשקפיים ומשקפי ראייה;
משקפי שמש; טקסט שקודד בצורת סרט או מיקרופיש;

רשמקולים, תקליטורים ותקליטים, כולם המכילים או למטרת
הקלטה של צליל, וידיאו ונתונים; מתקני אחסון וזיכרון;

תקליטורים; DVDs, דיסקים, קלטות; מחסניות, ונושאי נתונים
מגנטיים; מצופים למקלחת ולשחייה; חגורות הצלה; אפודות
הצלה; ביגוד מגן וקסדות; הולוגרמות; מגנטים; יומנים אישיים
ממוחשבים; חלקים ואביזרים עבורם; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRINCESS POPPY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209981 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14430/11/2009



Owners

Name: The Random House Group Limited.

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68109

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

י"ג כסלו תש"ע - 14530/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 14630/11/2009



European Community Trade Mark , 
29/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; books, magazines and comics, printed 
matter, printed publications; stationery, paper, writing 
instruments, pens, pencils, markers and crayons, 
cases for pens, pencils, markers and crayons, 
erasers, rulers and pencil sharpeners, pictures, 
photographs and prints, posters, artists implements 
and materials, printed stamps and ink pads, memo 
and notice boards, instructional and teaching 
materials, decalcomanias and stickers, greeting 
cards and postcards, book marks, paper coasters; 
book ends, paperweights; decorative bows and paper 
for wrapping, knitting, embroidery and clothing 
patterns, calendars and diaries; height charts, non-
textile diapers, writing materials, bookplates and 
book marks, wrapping paper, gift tags, table cloths, 
table mats and table napkins of paper, tissues, paper 
towels; paper gift bags; point of sale materials, all 
being leaflets, fliers, brochures, competition cards 
and leaflet dispensers; gift vouchers; all included in 
class 16.

טובין מנייר, טובין מקרטון וטובין העשויים מחומרים אלו;
ספרים, כתבי עת וספרי קומיקס, דברי דפוס, פרסומים

מודפסים; נייר מכתבים, נייר, מכשירי כתיבה, עטים, עפרונות,
מדגישים ועפרונות צבעוניים, קלמרים לעטים,  עפרונות,

מדגישים ועפרונות צבעונים, מחקים, סרגלים ומחדדי עפרונות,
תמונות, צילומים ותדפיסים, כרזות, כלים וחומרים של אומנים;
חותמות עם הדפס ורפידות דיו, לוחות לתזכורות והודעות,

חומרים להוראה והדרכה, מדבקות שקופות ומדבקות, כרטיסי
ברכה וגלויות, סימניות, תחתיות נייר; מחזיקי ספרים, משקולות
נייר; סרטים לקישוט ונייר לעטיפה, לסריגה, לרקמה ולדוגמאות
לבגדים, לוחות שנה ויומנים; תרשימי גובה, חיתולים שאינם
מאריג, חומרי כתיבה, לוחות לספרים וסימניות, ניירות עטיפה,
תגים למתנות, מפות שולחן, מחצלות לאוכל ומפיות שולחן

מנייר, טישיו, מגבות נייר; תיקי מתנות מנייר; חומרים לנקודות
מכירה, שכולם עלונים, עלוני פרסומות, חוברות, כרטיסיות

תחרות ומחזיקי עלונים; שוברי מתנות; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Random House Group Limited.

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68109

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRINCESS POPPY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209982 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14730/11/2009



European Community Trade Mark , 
29/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Textiles and textile goods; bedding; bed linen; sheets 
and sheeting; quilts, duvets, eiderdowns and covers 
therefor; mattress covers, pelmets, pillowcases and 
blankets; bed and table covers; plastic coverings for 
furniture; pillow or cushion covers; plastic or textile or 
net curtains; upholstery fabrics; woollen fabric; place 
mats; table cloths, table linen, table mats, napkins, 
throws; bath linen, blinds of textile or plastic; curtains 
of textile or plastic and curtain holders of textile 
material, drapes in the nature of curtains, flannels, 
face flannels, face towels, household linen, shower 
curtains, towels, bath towels; all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריג; מצעים; כלי מיטה; סדינים וכיסויים;
שמיכות טלאים, שמיכות מנוצות, שמיכות פוך וכיסויים; כיסויי
מזרנים, וילונות דקורטיבים, ציפיות ושמיכות; כיסויי מיטות
ושולחנות; כיסויי פלאסטיק לרהיטים; כיסויי כרים או כריות;

וילונות מפלאסטיק או מאריג או מרשת; בדי ריפוד; אריגי צמר;
מחצלות לאוכל; מפות שולחן; בדים לשולחן; מחצלות לשולחן;
מפיות, בדי קישוט; בדים לאמבט, תריסים מאריג או מפלסטיק,
וילונות מאריג או מפלאסטיק ותופסני וילונות מאריג, יריעות
בדמות וילונות, אריגי פלנל, אריגי פלנל לפנים, מגבות פנים,
מצעים לבית, וילונות אמבט, מגבות, מגבות אמבט; כולם

כלולים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Random House Group Limited.

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68109

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRINCESS POPPY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209983 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14830/11/2009



European Community Trade Mark , 
29/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing, footwear and headgear; boots; shoes; 
slippers; articles of outerwear; gloves and mittens; 
scarves; legwear, hosiery, stockings and socks; 
articles of underclothing, lingerie, nightwear, sleeping 
garments; belts and braces; swimwear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; מגפיים; נעליים; נעלי בית;
פריטי לבוש עליון; כפפות וכסיות; צעיפים; פריטי לבוש לרגלים,
לבנים, גרביונים וגרביים; פריטי הלבשה תחתונה, לבני נשים,
כותנות לילה, בגדי שינה; חגורות וסוגרים; בגדי ים; כולם

כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Random House Group Limited.

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68109

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRINCESS POPPY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209984 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 14930/11/2009



European Community Trade Mark , 
29/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Toys, games and playthings; toys, games and 
playthings for use outdoors; battery operated toys, 
games and playthings; electronic toys, games and 
playthings; hand-held electronic games apparatus; 
board games, card games; playing cards; dice and 
dice games; dominoes, jigsaws; puzzles; kits of parts 
(sold complete) for constructing models and toys; 
action dolls and figures; action toys; balloons; kites; 
model vehicles; train sets; masks; practical jokes 
(novelties); magic tricks; balls and ball games; 
marbles; skates and skateboards; climbing and play 
frames and slides; amusement machines 
incorporating sound reproducing facilities; sports 
apparatus and equipment; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations 
and artificial snow for Christmas trees; synthetic 
Christmas trees; Christmas crackers; all included in 
class 28.

משחקים, צעצועים ופריטי משחק; צעצועים, משחקים ופריטי
משחק לשימוש מחוץ לבית; צעצועים, משחקים ופריטי משחק
המופעלים על ידי סוללות; צעצועים, משחקים ופריטי משחק
אלקטרוניים; התקנים למשחקים אלקטרוניים המוחזקים ביד;
משחקי לוח, משחקי קלפים; קלפי משחק; קוביות ומשחקי
קוביות; משחק לוחיות (דומינו), משחקי הרכבה; תצרפים
(פאזלים); ערכות של חלקים (הנמכרות שלמות) להרכבת

דגמים וצעצועים; בובות ודמויות פעולה; צעצועי פעולה; בלונים;
עפיפונים; דגמי מכוניות; ערכות רכבת; מסכות; דברי קונדס
(צעצועי קונדס); תכסיסי קסם; כדורים ומשחקי כדור; גולות;
גלגליות וגלגשות (סקייטבורד); מסגרות טיפוס ומשחק
ומגלשות; מכונות שעשוע המכילות מתקנים מפיקי קול;

התקנים וציוד לספורט; פריטי התעמלות ופריטי ספורט שאינם
כלולים בסוגים אחרים; קישוטים ושלג מלאכותי לעצי חג

המולד; עצי חג מולד מלאכותיים (סינטטיים); נפצי חג המולד;
כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Random House Group Limited.

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68109

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRINCESS POPPY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209985 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15030/11/2009



Entertainment and cultural services; festival and 
conference organization; managment and production; 
seminar organization; production of shows; screening 
movie films; production of films, televsion programs 
and other audio visual works; distribution of films and 
television programs; productsion and distribution of 
films and programs in digital contents; all included in 
class 41.

שירותי תרבות ובידור; ארגון ניהול והפקה של פסטיבלים
וכנסים; ארגון סמינרים; הקרנת סרטים; הפקת הופעות; הפקת
סרטים, תוכניות טלוויזיה ויצירות אורקוליות אחרות; הפצת
סרטים ותוכניות טלוויזיה; הפקת והפצת סרטים ותוכניות

בפורמט דיגיטלי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TAYA COMMUNICATIONS LTD. שם: תיא תקשורת בע"מ

Address: 14/16 Hacharoshet Street  , Raanana, 44657, 
Israel

כתובת : רחוב החרושת 14/16  , רעננה, 44657, ישראל

Identification No.: 520034190מספר זיהוי: 520034190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ROSH PINA, DIGITAL, 
COM and the phrase WHERE CONTENT MEETS 
TECHNOLOGY, but in the combination of the mark.

ROSH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WHERE CONTENT ובצירוף PINA, DIGITAL, COM

MEETS TECHNOLOGY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209998 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15130/11/2009



Pharmaceutical preparations, namely medical 
preparations for combating parasitic infestations in all 
development stages of the parasites - mature stages 
as well as larvae, nymphs and eggs - in human 
beings and animals; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשירים תרופתיים למאבק בשריצת
טפילים בכל שלבי ההתפתחות של הטפילים - שלבים בוגרים
וכן בזחלים, נמפות וביצים - בבני אדם ובבעלי חיים; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Address: Kieler Strasse 11  , Hohenlockstedt, 25551, 
Germany

Identification No.: 68116

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

NYDA

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210003 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15230/11/2009



Compressors [machines]; compressors for  
refrigerators; air condensers; presses; moulding  
machines; electron industry equipment; machine 
tools; electric motors; wire bundles (parts of electric 
motors); valves (parts of machines); filtering  
machines; filters (parts of machines or engines); 
filters for cleaning cooling air (for engines); pouring 
plastic machine; conveyors (machines); belts for 
machines; wrapping machines; packaging machines; 
electric blenders for household purposes; washing 
machines; wringing machines for laundry; drying 
machines; spray-paint machines; spraying guns for 
paint;  printing machines; machines and apparatus 
for  cleaning [electric]; curtain drawing devices  
electrically operated; ironing machines; sewing  
machines; mechanical devices for bicycle industry; 
crushing machines; dyeing machines; sizing  
machines; vacuum cleaners; household bean juice 
maker; beverage preparation machines,  
electromechanical; electric portable drills (excluding 
electric coal borer); electromagnetic clutches, other 
than for land vehicles; sealing joints [part of  
machines]; yogurt making machines; bread 
machines; motors, electric, other than for land; 
metalworking machines; spraying machines; 
grinders/crushers, electric, for household purposes; 
kitchen machines, electric; dishwashers; all included 
in class 7.

מדחסים [מכונות]; מדחסים עבור מקררים; מעבי אוויר;
מכבשים; מכונות תבניות יציקה; ציוד תעשייתי אלקטרון; כלי
מכונה; מנועים חשמליים; צרורות כבלים ( חלקי מנועים

חשמליים); שסתומים (חלקי מכונות); מכונות סינון; מסננים
(חלקי מכונות או מנועים); מסננים לניקוי קירור אוויר (למנועים);

מכונות שופכות פלסטיק; מסועים (מכונות); רצועות עבור
מכונות; מכונות עיטוף; מכונות אריזה; מערבלים חשמליים
למטרות משק בית; מכונות כביסה; מכונות סחיטה עבור

כבסים; מכונות ייבוש; מכונות התזה לצביעה; אקדחי התזה
לצביעה; מכונות דפוס; מכונות ומכשירים לניקוי (חשמלי);

התקני משיכת ווילון  המופעלים בחשמל; מכונות גיהוץ; מכונות
תפירה; התקנים מכאניים לתעשיית האופניים; מכונות ריסוק;
מכונות לצביעה; מכונות סידור על פי גודל; שואבי אבק; מכונות
משק בית להכנת מיץ קטניות; מכונות להכנת משקה, אלקטרו

מכאניות; מקדחים חשמליים ניידים (למעט מכרסם פחם
חשמלי); מצמדים אלקטרו מגנטיים, מלבד רכבי יבשה; מחברי
אטימה [חלקי מכונות]; מכונות הכנת יוגורט; מכונות לחם;
מנועים, חשמליים, מלבד יבשתיים; מכונות עיבוד מתכת;
מכונות התזה; מטחנות\ מרסקות, חשמליות, למטרות משק
בית; מכונות מטבח, חשמליות; מדיחי כלים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

GREE

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210004 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15330/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road  , Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China

Identification No.: 68117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ג כסלו תש"ע - 15430/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 15530/11/2009



Capacitors; disks [magnetic]; data processing  
apparatus; radios; tape recorders; acoustics;  
loudspeakers; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor;  
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; wide screen color displays;  
electrolysers; resistances, electric; integrated circuits; 
computers; data processing apparatus; computer 
programmes [programs], recorded; telephone 
apparatus; transmitters of electronic signals; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; 
antennas; cameras [photography]; record players; 
counterfeit [false] coin detectors; alarm bells, electric; 
flat irons, electric; copper wire, insulated; enameled 
wires; electricity mains (material for-) [wires, cables]; 
wires, electric; cables, electric; games (apparatus for 
-) adapted for use with an external display screen or 
monitor; video game cartridges; surveying  
instruments; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; disks [magnetic]; 
amplifiers; electronic pens [visual display units]; 
computer software  [recorded]; phonograph records; 
batteries for lighting; magnetic wires; electric 
temperature sensors;  temperature indicators; electric 
wire clusters; all included in class 9.

קבלים; תקליטורים [מגנטיים]; מכשירים לעיבוד מידע; רדיו;
רשמקולים; אקוסטיקה; רמקולים; מכשירי בידור המותאמים
לשימוש עם מסכי תצוגה חיצוניים או צגים; מכשירי בידור
מותאמים לשימוש עם מקלטי טלוויזיה בלבד; מסכי תצוגה

רחבים צבעוניים; מפרקים ע"י אלקטרוליזה; נגדים, חשמליים;
מעגלים משולבים; מחשבים; מכשירי עיבוד מידע; תוכנות
מחשב [תוכנות], מוקלטות;מכשירי טלפון; משדרי אותות
חשמליים; מכשירים אלקטרו דינמיים  לשליטה מרחוק של

אותות; אנטנות; מצלמות [צילום]; נגני תקליטים; גלאי מטבעות
מזויפים [סרק]; פעמוני אזעקה, חשמליים; מגהצים, חשמליים;
חוטי נחושת, מבודדים; חוטי אמייל; רשת חשמל (חומרים עבור
-) [חוטים, כבלים]; חוטים, חשמלי; כבלים, חשמלי; משחקים

(מכשירים עבור-) המותאמים לשימוש עם מסכי תצוגה חיצוניים
או צגים; מחסניות משחקי ווידאו; ציוד מחקרי; מכונות צילום
[פוטוגרפי, אלקטרו סטטי, טרמי]; תקעים, שקעים ומגעים

אחרים [חיבורי חשמל]; תקליטורים [מגנטיים]; מגברים; עטים
אלקטרוניים [יחידות תצוגה חזותיות]; תוכנת מחשב [מוקלטת];

תקליטי פטפון; סוללות לתאורה; חוטים מגנטיים; חיישני
חשמליים לטמפרטורה; מצביעי טמפרטורה; מקבצי חוטי

חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road  , Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China

Identification No.: 68117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

GREE

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210005 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15630/11/2009



Air conditioning installations; ventilation  [air-
conditioning] installations and apparatus; air 
reheaters; radiators, electric; heat accumulators; 
laundry dryers, electric; fans [air-conditioning]; air 
driers [dryers]; air purifying apparatus and machines; 
cooking apparatus and installations; extractor hoods 
for kitchens; coal gas water heater; electric water 
heater; electromagnetic oven; cooking utensils, 
electric; electric drinking water dispensers; electric 
kettles; air humidifiers; pressure cookers 
[autoclaves], electric; air conditioners for vehicles; 
fans (parts for air conditioning installations); filters for 
air conditioning; heater for vehicles; air dryers; air 
sterilisers; electric hair dryers; evaporators; 
sterilizers; sterilizing cupboard; heat exchangers [not 
parts of machines]; exhaust fans; solar energy water 
heaters; electric iron pans; heaters for baths; gas 
burners; air refreshers; refrigerators; microwave 
ovens [cooking apparatus]; water purification 
installations; egg boilers; electric appliances for 
making yogurt; steam facial apparatus [saunas]; 
bread toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow-cookers; all 
included in class 11.

התקני מיזוג אויר; התקנים ומכשירים לאוורור [מיזוג אויר];
מחממי אויר מחדש; רדיאטורים, חשמליים; מצברי חום; מייבשי

כביסה, חשמליים; מאווררים [מיזוג אויר];  מייבשי אויר
[מייבשים]; מכשירים ומכונות לטיהור אויר; מכשירים והתקנים
לבישול; קולטי אדים למטבחים; מחמם מים פחם גז; מחמם

מים חשמלי; תנור חשמלי-מגנטי; כלי בישול, חשמליים; מנפיקי
מי שתייה חשמליים; קומקומים חשמליים; מלחלחי אויר;  סירים

לבישול בלחץ [סירי לחץ], חשמליים; מזגנים לכלי רכב;
מאווררים (חלקים להתקני מיזוג אויר); מסננים למיזוג אויר;

תנור חימום לכלי רכב; מייבשי אויר; מחטאי אויר; מייבשי שיער
חשמליים; מאיידים; מחטאים; ארון מחטא; ממירי חום [לא

חלקים של מכונות]; מאווררי פליטה; דודי שמש; מחבות ברזל
חשמליות; תנורים לאמבטיות; מבעירי גז; מרענני אויר;

מקררים; מיקרו-גל [מכשירי בישול]; התקני טיהור מים; מרתיחי
ביצים; מתקנים חשמליים לעשיית יוגורט; מכשירי אדים לפנים
[סאונות]; טוסטרים ללחם; מכונות קפה חשמליות; שוטפים

חשמליים לרגליים; תנורי אופה; כיריים חשמליים לבישול איטי;
הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road  , Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China

Identification No.: 68117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

GREE

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210006 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15730/11/2009



Schools, kindergartens, education, teaching, 
qualification, coaching, guidance and consultation in 
various subjects, including subjects relating to 
couplehood, parenting, individual and family, in 
personal or in group; all included in class 41.

בתי ספר, גני ילדים, חינוך, הוראה, הכשרה, אימון, הנחייה
וייעוץ בנושאים שונים, לרבות בנושאים הקשורים לזוגיות,

הורות, פרט ומשפחה, באופן אישי או קבוצתי; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Alfred Adler Institute שם: המכון ע"ש אלפרד אדלר בישראל

Address: 15 Har Sinai St.  , Herzliya, Israel כתובת : הר סיני 15  , הרצליה, 46223, ישראל

Identification No.: 68133מספר זיהוי: 68133

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

Adler

אדלר

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210097 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15830/11/2009



Kindergarten; nursery school ;daycare units; and any 
such frameworks (formal, informal, private city, state) 
for educating and/or treating infants and children 
from birth until school; education, teaching, 
qualification, coaching, guidance, and consultation in 
various subjects, including subjects relating to 
couplehood, parenting, individual and family, in 
personal or in group; all included in class 41.

גן ילדים; משפחתון; פעוטון; מעון; צהרונית וכיוצא באלה
מסגרות (פורמאליות, א-פורמליות, פרטיות, עירוניות,

ממלכתיות) לחינוך ו/או טיפול בילודים וילדים למן היוולדם ועד
לבית הספר; חינוך, הוראה, הכשרה, אימון, הנחייה וייעוץ
בנושאים שונים, לרבות בנושאים הקשורים לזוגיות, הורות,

פרט ומשפחה, באופן אישי או קבוצתי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Alfred Adler Institute שם: המכון ע"ש אלפרד אדלר בישראל

Address: 15 Har Sinai St.  , Herzliya, Israel כתובת : הר סיני 15  , הרצליה, 46223, ישראל

Identification No.: 68133מספר זיהוי: 68133

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה גן בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

גן אדלר

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210098 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 15930/11/2009



Schools, kindergartens, education, teaching, 
qualification, coaching, guidance and consultation in 
various subjects, including subjects relating to 
couplehood, parenting, individual and family, in 
personal or in group; all included in class 41.

בתי ספר, גני ילדים, חינוך, הוראה, הכשרה, אימון, הנחייה
וייעוץ בנושאים שונים, לרבות בנושאים הקשורים לזוגיות,

הורות, פרט ומשפחה, באופן אישי או קבוצתי; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Alfred Adler Institute שם: המכון ע"ש אלפרד אדלר בישראל

Address: 15 Har Sinai St.  , Herzliya, Israel כתובת : הר סיני 15  , הרצליה, 46223, ישראל

Identification No.: 68133מספר זיהוי: 68133

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210101 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16030/11/2009



Electric and communication cables and tiles ducts; 
electric and communication cables and tiles ducts 
having integral hinges; connectors for electric and 
communication cables and tiles ducts; flexible 
connectors for electric and communication cables 
and tiles ducts; cables for transforming electricity and 
communication; jacks, sockets, switches, breakers, 
junction boxes, conductors; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods; all included in 
class 9.

תעלות לכבלי ותילי חשמל ותקשורת; תעלות לכבלי ותילי
חשמל ותקשורת הכוללות צירים משולבים; מחברים לתעלות
כבלי ותילי חשמל ותקשורת; מחברים גמישים לתעלות כבלי

ותילי חשמל ותקשורת; כבלים ותילים להעברת חשמל
ותקשורת; תקעים, שקעים, מפסקים, מתגים, תיבות סעף,
מוליכים; חלקים, מתאמים ואביזרים המשמשים עם הטובין

הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DANTEC PLAST LTD. שם: דנטק פלסט בע"מ

Address: Kiryat Shmona, Israel כתובת : קרית שמונה, ישראל

Identification No.: 68139מספר זיהוי: 68139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

DANCLICK

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210111 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16130/11/2009



Chocolate, confectionery; cakes, biscuits, pasty and 
pastry products; drinking chocolate, chocolate-based 
beverages, preparations containing cocoa for use in 
making beverages; cocoa, tea, coffee; ice cream; 
sauces; vinegar; pasta; honey and treacle; all 
included in class 30.

שוקולד, ממתקים; עוגות; ביסקוויטים, דברי מאפה ומוצרי
אפיה; משקה שוקולד, משקאות מבוססי שוקולד, תכשירים

הכוללים קקאו לשימוש בהכנת משקאות; קקאו, תה,
קפה;גלידות; רטבים; חומץ; פסטה; דבש; צרי; כולם כלולים

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HOTEL CHOCOLAT LIMITED

Address: Royston, Hertfordshire, United Kingdom

Identification No.: 68146

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CHOCOLAT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HOTEL CHOCOLAT

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210144 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16230/11/2009



Entertainment; cultural activities, including music 
events and concerts; sporting activities; all included 
in class 41.

בידור; פעילויות תרבות, הכוללות אירועי מוזיקה וקונצרטים;
פעילויות ספורט; הנכללים כולם לסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PARTY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GREENPARTY

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210190 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16330/11/2009



Bar services; cafes and restaurants; all included in 
class 43.

שירותי בר; בתי קפה ומסעדות; הנכללים כולם לסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PARTY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GREENPARTY

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210192 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16430/11/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone disease; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלת עצם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 913201799, U.S.A.

Identification No.: 4896

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

AMGIVA

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210206 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16530/11/2009



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely a closed system for for 
contamination-free and needle-safe transfer of 
materials with internal pressure equalization and a 
leak proof connection means; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים
ולריפוי וטרינרי, דהיינו מערכת סגורה להעברת חומרים ללא
זיהום וללא הסכנה לחשיפה למחטים והכוללת מערכת פנימית
להשוואת לחצים וחיבור החסין לדליפות; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PLASTMED LTD. שם: פלאסטמד בע"מ

Address: Tefen Industrial Park , Israel כתובת : גן התעשייה תפן, ישראל

Identification No.: 68162מספר זיהוי: 68162

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EQUASHIELD

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210207 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16630/11/2009



Bedding, namely mattresses and box springs; all 
included in class 20.

מיטות ומצעים, דהיינו מזרונים וקפיצי ארגז; כולם כלולים בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MATTRESS DEVELOPMENT COMPANY OF 
DELAWARE LLC

Address: North Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 68163

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SPINAL and ZONE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SPINAL ו
-ZONE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECLIPSE SPINAL ZONE

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210198 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16730/11/2009



Measuring apparatus as astrometric measuring 
machines and instruments, hourglasses and time 
measuring apparatus, measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; signaling, marking and 
signaling buoys, rotating and signaling lights, life-
saving rafts with devices of fanciful characters 
designed for children; and teaching apparatus and 
instruments in the form of CDs or DVDs concerning 
stories of fanciful characters designed for children; 
apparatus and instruments for conducting, namely, 
conductive fibers, namely, fibers for conducting 
electrical charges and static electrical charges; 
automatic switching apparatus, transforming, namely, 
apparatus and instruments for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or 
controlling electric current; accumulating, namely, 
storage battery, transformed, electronic regulator 
devices and controllers for controlling electricity; data 
processing equipment and computer appliances for 
data processing and for input, output and storage of 
data, namely, computers, calculating machines and 
data processing equipment, central processing units 
for processing information, data, sound or images; 
computer chipset for use in transmitting data to and 
from a central processing unit; educational computer 
software featuring instruction in grammar, 
mathematics and spelling; interactive video game 
programs; computer game and action simulation 
software; all included in class 9.

התקנים למדידה כדוגמת מכשירים וכלים למדידת המיקום
והתנועה של גופים שמימיים, שעוני חול והתקנים  למדידת זמן,
התקנים ומכשור למדידה, דהיינו, ממיר ספרתי; מאותתים,
מצופים לסימון ואיתות, אורות מסתובבים ואורות לאיתות,
סירות הצלה עם התקנים של דמויות דמיוניות המיועדות

לילדים; התקנים ומכשירים לשימוש בהוראה בצורת תקליטורים
או די.וי.די. הנוגעים לסיפורים של דמויות דמיוניות שמיועדים
לילדים; התקנים ומכשירים להולכה, דהיינו, סיבים מוליכים,

דהיינו, סיבים להולכת מטענים חשמליים ולהולכת מטענים של
חשמל סטאטי; התקנים למיתוג אוטומטי, ממירים, דהיינו,

התקנים ומכשירים להעברה, חלוקה, המרה, אחסון, וויסות או
בקרה על זרם חשמלי, התקנים לצבירה, דהיינו, סוללה

לאחסון, שנאי, התקני ויסות אלקטרוניים ובקרים לבקרה על
חשמל; ציוד לעיבוד נתונים ומתקני מחשב לעיבוד נתונים

ולקלט, פלט ואחסון של נתונים, דהיינו, מחשבים, מכונות חישוב
וציוד לעיבוד נתונים, יחידות עיבוד מרכזיות לעיבוד מידע,

נתונים, צלילים או דמויות; ערכת שבבים של מחשב לשימוש
בהעברת נתונים אל יחידת עיבוד מרכזית וממנה; תוכנת מחשב
חינוכית המציגה הדרכה בדקדוק, מתמטיקה וכתיב; תוכניות
למשחק וידאו אינטראקטיבי; משחק מחשב ותוכנה להדמיית

פעולה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GORMITI

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210216 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 16830/11/2009



Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

י"ג כסלו תש"ע - 16930/11/2009



Paper goods, namely, art paper, writing paper, 
printing paper, photocopy paper, bond paper, 
parchment paper, wrapping paper, paper bags, party 
decorations, napkins, tissue paper; printed materials, 
namely, books, brochures and magazines on the 
subject of fanciful characters, dolls, small dolls, and 
their accessories; brochures and magazines 
concerning stories and tales; greeting cards; 
bookbinding tape and wire; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artist brushes, pastels, pencils and pens; paint 
brushes; office requisites, namely, folders, desk top 
organizers, envelopes, document files; printed 
instructional and teaching materials, namely, books 
featuring instruction in grammar, mathematics and 
spelling; blank journals; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags and pouches for 
packaging, plastic bags for shopping, plastic bubble 
packs for wrapping and packaging; printer types and 
printing blocks; all included in class 16.

טובין העשויים מנייר, דהיינו, נייר לאומנות, נייר לכתיבה, נייר
להדפסה, נייר לצילום, נייר מאיכות מעולה המשמש לכתיבה

והדפסה, נייר קלף, נייר לעטיפה, שקיות נייר, קישוטים
למסיבות, מפיות, נייר טישו; דברי דפוס, דהיינו, ספרים, עלונים
ומגזינים העוסקים בנושא של דמויות דמיוניות, בובות, בובות
קטנות ואביזריהן; עלונים ומגזינים הנוגעים לסיפורים ומעשיות;
כרטיסי ברכה; סרטים וחוטים לכריכת ספרים; צילומים; צרכי
כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; מכחולים לאומנים, צבעי
פסטל, עפרונות ועטים; מכחולים לצביעה; צרכי משרד, דהיינו,
תיקיות, עזרי ארגון שולחניים, מעטפות, תיקים למסמכים;

חומרי לימוד והוראה מודפסים, דהיינו, ספרים המציגים הדרכה
בדקדוק, מתמטיקה וכתיב; יומנים ריקים; חומרים פלסטיים
לאריזה, דהיינו, שקיות פלסטיק ופאוצ'ים מפלסטיק לאריזה,
שקיות פלסטיק לקניות, אריזות בועות מפלסטיק לעטיפה
ואריזה; אותיות דפוס וגלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GORMITI

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210217 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17030/11/2009



Games, namely, action-type target games, arcade 
games, board games, card games, paddle ball 
games, word card games, pin-ball type games, 
puzzles, role-playing games, target games, stand 
alone video game machines; table tennis nets, balls 
and paddles; gymnastic equipment, namely, balance 
beams, horizontal bars, gymnastic rings, rhythmic 
gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and 
ropes, and gymnastic training stools; decorations for 
Christmas trees and playing cards; manipulative 
interactive puzzles; all included in class 28.

משחקים, דהיינו, משחקי מטרה מסוג פעולה, משחקי וידאו,
משחקי לוח, משחקי קלפים, משחקי מחבט, משחקים של קלפי
מילים, משחקי כדור ויתדות, פאזלים, משחקי תפקידים, משחקי
מטרה, מכונות למשחקי וידיאו שפועלות באופן עצמאי; רשתות

לטניס שולחן, כדורים ומחבטים; ציוד להתעמלות, דהיינו,
קורות, מתח, טבעות התעמלות, חישוקים להתעמלות

אומנותית, סרטים וחבלים להתעמלות אומנותית ושרפרפי
אימונים להתעמלות; קישוטים לעצי חג המולד וקלפי משחק;
פאזלים אינטראקטיביים בתפעול ידני; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GORMITI

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210220 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17130/11/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, cereal based snack foods; bread, 
pastries and confectionery chips for baking; edible 
fruit ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces; spices; ice; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, דהיינו, חטיפי מזון המבוססים על
דגנים; לחם, דברי מאפה ושבבי ממתקים לאפייה; גלידות
מפירות אכילים; דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח,

חרדל; חומץ, רטבים; תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GORMITI

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210221 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17230/11/2009



Medical syringes, syringe bodies, and syringe 
cylinders made of special glass and/or plastic; all 
included in class 10.

מזרקים רפואיים, גופי מזרק, וגלילי מזרק עשויים מזכוכית
מיוחדת ו/או פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

SCHOTT TopPac

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210223 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17330/11/2009



Containers made of special glass and/or plastic for 
pharmaceutical use, namely, ampoules, bottles, vials, 
flasks; all included in class 21.

מיכלים עשויים מזכוכית מיוחדת ו/או פלסטיק לשימוש רוקחי,
דהיינו, אמפולות, בקבוקים, צלוחיות, בקבוקונים; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

SCHOTT TopPac

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210224 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17430/11/2009



Measuring apparatus as astrometric measuring 
machines and instruments, hourglasses and time 
measuring apparatus, measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; signaling, marking and 
signaling buoys, rotating and signaling lights, life-
saving rafts with devices of fanciful characters 
designed for children; and teaching apparatus and 
instruments in the form of CDs or DVDs concerning 
stories of fanciful characters designed for children; 
apparatus and instruments for conducting, namely, 
conductive fibers, namely, fibers for conducting 
electrical charges and static electrical charges; 
automatic switching apparatus, transforming, namely, 
apparatus and instruments for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or 
controlling electric current; accumulating, namely, 
storage battery, transformed, electronic regulator 
devices and controllers for controlling electricity; data 
processing equipment and computer appliances for 
data processing and for input, output and storage of 
data, namely, computers, calculating machines and 
data processing equipment, central processing units 
for processing information, data, sound or images; 
computer chipset for use in transmitting data to and 
from a central processing unit; educational computer 
software featuring instruction in grammar, 
mathematics and spelling; interactive video game 
programs; computer game and action simulation 
software; all included in class 9.

התקנים למדידה כדוגמת מכשירים וכלים למדידת המיקום
והתנועה של גופים שמימיים, שעוני חול והתקנים  למדידת זמן,
התקנים ומכשור למדידה, דהיינו, ממיר ספרתי; מאותתים,
מצופים לסימון ואיתות, אורות מסתובבים ואורות לאיתות,
סירות הצלה עם התקנים של דמויות דמיוניות המיועדות

לילדים; התקנים ומכשירים לשימוש בהוראה בצורת תקליטורים
או די.וי.די. הנוגעים לסיפורים של דמויות דמיוניות שמיועדים
לילדים; התקנים ומכשירים להולכה, דהיינו, סיבים מוליכים,

דהיינו, סיבים להולכת מטענים חשמליים ולהולכת מטענים של
חשמל סטאטי; התקנים למיתוג אוטומטי, ממירים, דהיינו,

התקנים ומכשירים להעברה, חלוקה, המרה, אחסון, וויסות או
בקרה על זרם חשמלי, התקנים לצבירה, דהיינו, סוללה

לאחסון, שנאי, התקני ויסות אלקטרוניים ובקרים לבקרה על
חשמל; ציוד לעיבוד נתונים ומתקני מחשב לעיבוד נתונים

ולקלט, פלט ואחסון של נתונים, דהיינו, מחשבים, מכונות חישוב
וציוד לעיבוד נתונים, יחידות עיבוד מרכזיות לעיבוד מידע,

נתונים, צלילים או דמויות; ערכת שבבים של מחשב לשימוש
בהעברת נתונים אל יחידת עיבוד מרכזית וממנה; תוכנת מחשב
חינוכית המציגה הדרכה בדקדוק, מתמטיקה וכתיב; תוכניות
למשחק וידאו אינטראקטיבי; משחק מחשב ותוכנה להדמיית

פעולה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210238 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17530/11/2009



Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

י"ג כסלו תש"ע - 17630/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 17730/11/2009



Paper goods, namely, art paper, writing paper, 
printing paper, photocopy paper, bond paper, 
parchment paper, wrapping paper, paper bags, party 
decorations, napkins, tissue paper; printed materials, 
namely, books, brochures and magazines on the 
subject of fanciful characters, dolls, small dolls, and 
their accessories; brochures and magazines 
concerning stories and tales; greeting cards; 
bookbinding tape and wire; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artist brushes, pastels, pencils and pens; paint 
brushes; office requisites, namely, folders, desk top 
organizers, envelopes, document files; printed 
instructional and teaching materials, namely, books 
featuring instruction in grammar, mathematics and 
spelling; blank journals; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags and pouches for 
packaging, plastic bags for shopping, plastic bubble 
packs for wrapping and packaging; printer types and 
printing blocks; all included in class 16.

טובין העשויים מנייר, דהיינו, נייר לאומנות, נייר לכתיבה, נייר
להדפסה, נייר לצילום, נייר מאיכות מעולה המשמש לכתיבה

והדפסה, נייר קלף, נייר לעטיפה, שקיות נייר, קישוטים
למסיבות, מפיות, נייר טישו; דברי דפוס, דהיינו, ספרים, עלונים
ומגזינים העוסקים בנושא של דמויות דמיוניות, בובות, בובות
קטנות ואביזריהן; עלונים ומגזינים הנוגעים לסיפורים ומעשיות;
כרטיסי ברכה; סרטים וחוטים לכריכת ספרים; צילומים; צרכי
כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; מכחולים לאומנים, צבעי
פסטל, עפרונות ועטים; מכחולים לצביעה; צרכי משרד, דהיינו,
תיקיות, עזרי ארגון שולחניים, מעטפות, תיקים למסמכים;

חומרי לימוד והוראה מודפסים, דהיינו, ספרים המציגים הדרכה
בדקדוק, מתמטיקה וכתיב; יומנים ריקים; חומרים פלסטיים
לאריזה, דהיינו, שקיות פלסטיק ופאוצ'ים מפלסטיק לאריזה,
שקיות פלסטיק לקניות, אריזות בועות מפלסטיק לעטיפה
ואריזה; אותיות דפוס וגלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210239 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17830/11/2009



Games, namely, action-type target games, arcade 
games, board games, card games, paddle ball 
games, word card games, pin-ball type games, 
puzzles, role-playing games, target games, stand 
alone video game machines; table tennis nets, balls 
and paddles; gymnastic equipment, namely, balance 
beams, horizontal bars, gymnastic rings, rhythmic 
gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and 
ropes, and gymnastic training stools; decorations for 
Christmas trees and playing cards; manipulative 
interactive puzzles; all included in class 28.

משחקים, דהיינו, משחקי מטרה מסוג פעולה, משחקי וידאו,
משחקי לוח, משחקי קלפים, משחקי מחבט, משחקים של קלפי
מילים, משחקי כדור ויתדות, פאזלים, משחקי תפקידים, משחקי
מטרה, מכונות למשחקי וידיאו שפועלות באופן עצמאי; רשתות

לטניס שולחן, כדורים ומחבטים; ציוד להתעמלות, דהיינו,
קורות, מתח, טבעות התעמלות, חישוקים להתעמלות

אומנותית, סרטים וחבלים להתעמלות אומנותית ושרפרפי
אימונים להתעמלות; קישוטים לעצי חג המולד וקלפי משחק;
פאזלים אינטראקטיביים בתפעול ידני; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210242 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 17930/11/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, cereal based snack foods; bread, 
pastries and confectionery chips for baking; edible 
fruit ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces; spices; ice; all included in 
class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, דהיינו, חטיפי מזון המבוססים על
דגנים; לחם, דברי מאפה ושבבי ממתקים לאפייה; גלידות
מפירות אכילים; דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח,

חרדל; חומץ, רטבים; תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210243 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18030/11/2009



Spectacles, eyeglasses, sunglasses, lenses, contact 
lenses, cases for spectacles, optical apparatus; parts 
and accessories for the abovementioned goods; all 
included in class 9.

משקפיים, משקפי ראייה,משקפי שמש, עדשות,עדשות מגע,
מסגרות משקפיים, נרתיקי משקפיים, התקנים המשמשים

באופטיקה; חלקים ואביזרים עבור הטובין דלעיל; כולם נכללים
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SEGAL BROS.- OPTO LINE LTD. שם: אחים סגל-אופטו ליין בע"מ

Address: 12-14 Moshe Levy Street New Industrial Zone, 
Rishon Lezion, Israel

כתובת : רחוב משה לוי 12-14 אזור התעשייה החדש, ראשון
לציון, ישראל

Identification No.: 511116832מספר זיהוי: 511116832

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

SUN TIME

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210245 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18130/11/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; clocks and 
watches; horological and chronometric apparatus 
and instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים, שעוני יד, התקנים ומכשירים הורולוגיים

וכרונומטרים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SEGAL BROS.- OPTO LINE LTD. שם: אחים סגל-אופטו ליין בע"מ

Address: 12-14 Moshe Levy Street New Industrial Zone, 
Rishon Lezion, Israel

כתובת : רחוב משה לוי 12-14 אזור התעשייה החדש, ראשון
לציון, ישראל

Identification No.: 511116832מספר זיהוי: 511116832

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

SUN TIME

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210246 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18230/11/2009



Hotel services; all included in class 43 שירותי מלון; הנכללים כולם בסוג 43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kupat Holim Meuhedet שם: קופת חולים מאוחדת

Address: כתובת : רחוב אבן גבירול 124  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 584999מספר זיהוי: 584999

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora - Leviad - Dahan, Adv.

Address: 90 Hahasmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 20286, 
61202, Israel

שם: גיורא - לויעד - דהן, עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 90, תל אביב, ת.ד.20286, 61202,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words CANAAN, SPA כנען and
.separately, but in the combination of the mark ספא

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כנען, ספא,
CANAAN ו-SPA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210266 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18330/11/2009



Internet advertising for furniture and home design; 
inlcuded in class 35.

פרסום באינטרנט  עבור רהיטים ועיצוב הבית; הנכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noy Shargal שם: נוי שרגל

Address: 5/66 Hateena  , Nesher, Israel כתובת : רח' התאנה 5/66  , נשר, ישראל

Identification No.: 29617222מספר זיהוי: 29617222

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words רהיט, פורטל רהיטים ועיצוב
.separately, but in the combination of the mark הבית

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים רהיט,
פורטל רהיטים ועיצוב הבית בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210296 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18430/11/2009



Cosmetics and hair lotions; all included in class 3. קוסמטיקה ותרחיצים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yehoshua (Shuki) Zikri שם: יהושע (שוקי) זקרי

Address: 114 Hayarkon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב הירקון 114  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 16536476מספר זיהוי: 16536476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren - Ben-Noon, Tenenboim & Co.

Address: 3 Hayezira St. Sh.a.p. Building, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: אורן - בן-נון, טננבוים ושות'

כתובת : היצירה 3 בית ש.א.פ., רמת גן, 52521, ישראל

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

PRO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210297 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18530/11/2009



Hand tools and implements; all included in class 8 כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים; הנכללים כולם בסוג 8

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yehoshua (Shuki) Zikri שם: יהושע (שוקי) זקרי

Address: כתובת : רחוב הירקון 114  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 16536476מספר זיהוי: 16536476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren - Ben-Noon, Tenenboim & Co.

Address: 3 Hayezira St. Sh.a.p. Building, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: אורן - בן-נון, טננבוים ושות'

כתובת : היצירה 3 בית ש.א.פ., רמת גן, 52521, ישראל

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

PRO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210298 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18630/11/2009



Birds including pigeon, serirus canarius, pinches, and 
food for animals; all included in class 31.

ציפורים לרבות כנריות, יונים ופינקים, וכן מזון לבעלי חיים;
הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Avraham Ferbshtein שם: אברהם פרבשטיין

Address: 7 Moshe Sane Street  , Haifa, Israel כתובת : רחוב משה סנה 7  , חיפה, ישראל

Identification No.: 6425441מספר זיהוי: 6425441

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 43 Rubinstein  , Haifa, 34987, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : רובינשטיין 43א'  , חיפה, 34987, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה עוף בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

עוף נע

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210312 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18730/11/2009



Clothing namely, shirts, pants, sweaters, skirts, 
dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear, 
rainwear, sleepwear; namely, nightgowns, pajamas 
and robes, lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, 
gloves, mittens and scarves; footwear; headwear; all 
included in class 25.

דברי הלבשה שהם, חולצות, מכנסיים, סוודרים, חצאיות,
שמלות, מעילים, חליפות, עניבות, חגורות, בגדי ים, בגדי גשם,
בגדי שינה; שהם, כותנות לילה, פיג'מות וחלוקים, לבני נשים,
לבנים, חזיות, גרביים, גרביונים, כפפות, כסיות וצעיפים;

הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Havana IP Holdings LLC

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

Identification No.: 68187

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NARCISO RODRIGUEZ

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210323 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18830/11/2009



United Kingdom , 16/01/2008 ממלכה מאוחדת , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages; spirits; spirit based drinks; 
liqueurs; distilled beverages; gin; gin based drinks; 
beverages made from or containing gin; aperitifs; 
cocktails; ready-to-drink alcoholic drinks; all included 
in class 33.

משקאות אלכוהוליים; משקאות חריפים; שתייה מבוססת על
משקה חריף; ליקרים; משקאות מזוקקים; ג'ין; שתייה מבוססות
על ג'ין; משקאות העשויים או מכילים ג'ין; אפריטיף; קוקטליים;

שתייה אלכוהולית מוכנה לשתיה; הנכללים כולם סוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Allied Domecq Spirits & Wine Limited

Address: Chivas House 72 Chancellors Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68192

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 24 separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 24 בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEEFEATER 24

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210327 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 18930/11/2009



Telecommunications equipment, telecommunications 
apparatus and instruments; mobile telephones, 
stands for telephones, telephone earpieces; 
television apparatus and instruments; electronic 
devices for receiving television and global 
communication network transmissions and 
transmitting them to a television or other display 
apparatus; modems, electronic notebooks, smart 
cards, encoded cards, data cards, electronic memory 
cards, phone cards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images, data; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; 
downloadable data including publications, 
magazines, music, films, videos, ring-tones, 
wallpapers and games; all included in class 9.

ציוד טלקומוניקציה, מערכות וכלי טלקומוניקציה; טלפונים
ניידים, מעמדים לטלפונים, אפרכסות לטלפון; מערכות וציוד
לטלוויזיה; אמצעים אלקטרונים לקליטת טלוויזיה ותקשורת
רשת גלובאלית ושידורה ומסירתה לטלוויזיה או לציוד תצוגה
אחר; מודמים, מחברות אלקטרוניות, כרטיסים חכמים, כרטיסי
קידוד, כרטיסי נתונים, כרטיסי זיכרון אלקטרוניים, כרטיסי חיוג;

מערכות להקלטה, שידור ושיחזור של צליל, צורות, מידע;
חלקים וציוד לטובין המצוין לעיל; מידע הניתן להורדה כולל

כתבי עת, מגזינים, מוסיקה, סרטים, וידאו, רינגטונים, דפי רקע
ומשחקים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Palmerston Limited

Address: Douglas, Isle of Man

Identification No.: 66652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOBILE, TV and INSIDE, 
but in the combination of the mark.

,MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TV ו-INSIDE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210337 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19030/11/2009



Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210338 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19130/11/2009



Owners

Name: Palmerston Limited

Address: Douglas, Isle of Man

Identification No.: 66652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Telecommunications services via mobile telephone 
and mobile internet devices; broadcasting services; 
electronic and telecommunication transmission 
services; transmission of data, documents, 
messages, images, sounds, voices, text, audio, video 
and electronic communications and data and 
information by electronic, computer, cable, radio, 
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
facsimile machine, television, microwave, laser 
beam, communications satellite, microwave link, 
terrestrial means, cable, wireless or wirelink system 
communications means; provision of text, data, 
pictures, images, video and messaging by means of 
telecommunications devices including mobile 
telephones, computers, PDAs, TVs and radios; 
provision and operating search engines; consultancy 
services relating to data communications; electronic 
mail services; telecommunication services relating to 
the Internet; telecommunication of information 
(including web pages), computer programs and data; 
providing user access to the Internet (service 
providers); providing telecommunications 
connections to the Internet or databases; 
telecommunication access services; interactive 
services for television viewers, including remote 
access to viewing guides, programme selection and 
recording programmes; provision of access to the 
Internet; provision of access to sites on an electronic 
information network; Internet walled garden services; 
Internet portal services; provision of access to 
selected databases and websites; providing an online 
interactive bulletin board; provision of an electronic 
mobile telephone top-up system; operating and 
organising chat rooms; provision of 
telecommunications services by telecommunications 
networks whereby users input data into a mobile 
telephone or a computer network or other electronic 
device and thereby order, receive and pay for 
information, goods or services; consultancy, 
provision of information and advice relating to the 
foregoing; all the aforesaid services also provided on-
line from a computer data base or from the Internet; 
all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה דרך טלפונים ניידים ודרך התקני אינטרט
ניידים; שירותי שידור; שירות שידורי אלקטרוניקה

וטלקומוניקציה; שידור של מידע, מסמכים,הודעות, צורות,
צילים, קולות, טקסט, אודיו, ווידאו ותקשורת אלקטרונית

ונתונים ומידע על ידי אלקטרוני, מחשב, כאבל, רדיו, דפי רדיו,
טלפרינטר, מכתב טלפוני,דור אלקטרוני, מכות פקסימיליה,

טלוויזיה, מיקרוגל, קרני לייזר, לווני תקשורת, חיבור מיקרוגל,
אמצעים יבשתיים, כאבל, אמצעי מערכות אלחוטיות או ללא

חיבור;אספקת טקסט, מידע, תמונות, צורות, ווידאו והודעות על
ידי אמצעי טלקומוניקציה כולל טלפונים ניידים, מחשבים,מחשבי

כף יד, טלוויזיות ורדיו; אספקה והפעלה של מנועי חיפוש;
שירותי יעוץ בנוגע לתקשורת נתונים; שירותי דואר אלקטרוני;
שירותי טלקומוניקציה בנוגע לאינטרנט, טלקומוניקצית מידע
( כולל דפי רשת), תוכניות מחשבים ומידע; אספקת גישת

משתמש לאינטרנט ( ספקי שירות); אספקת חיבורי
טלקומוניקציה לאינטרנט או לבסיסי נתונים; שירותי גישת

טלקומוניקציה; שירותי אינטראקטיב  לצופי טלוויזיה כולל גישה
מרחוק לצפיית מדריכים, תוכניות בחירה ותוכניות הקלטה;

אספקת גישה לאינטרנט; אספקת גישה לאתרים על תקשורת
רשת מידע אלקטרונית; שירותי אינטרנט מוקפי חומה ; שירותי
פורטל אינטרנט; אספקת גישה לבסיסי מידע נבחרים ואתרים;
אספקת לוחות מודעות אינטראקטיביים; אספקת מערכות
טלפונים ניידים אלקטרוניים מתקדמות; הפעלת וארגון חדרי
צ'אט; אספקת שירותי טלקומוניקציה על ידי רשתות תקשורת
טלקומוניקציה בהם משתמשים מכניסים מידע לטלפון נייד או
לתקשורת רשת מחשבים או אמצעים אלקטרוניים והוראות
בקשר לזה, קבלה ותשלום עבור מידע, טובין או שירותים;

ייעוץ, אספקה של מידע ועצות בנוגע לאמור לעיל;כל השירותים
האמורים לעיל גם מסופקים און-ליין מבסיס נתונים של מחשב

או מהאינטרנט; הכל כלול בסוג 38.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOBILE, TV and INSIDE, 
but in the combination of the mark.

,MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TV ו-INSIDE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ג כסלו תש"ע - 19230/11/2009



Entertainment, television entertainment; education 
and entertainment, planning, production and 
distribution of live recorded audio, visual audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial means, cable, 
satellite channels, the Internet, wireless or wirelink 
systems and other means of communication; 
provision of information relating to television and 
radio programmes, entertainment, music, sport and 
recreation; information relating to entertainment or 
education provided on-line from a computer database 
or the Internet or via terrestrial means, cable, satellite 
channels, wireless or wirelink systems and other 
means of communication; electronic games services 
provided by means of the Internet or via terrestrial 
means, cable, satellite channels, television 
programme recording services; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); 
publication of electronic books and journals on-line; 
gaming services, organisation of promotional 
activities through audio visual media; information and 
advisory services relating to education and 
entertainment; news and current affairs information 
services; provision of information, consultancy 
services and advice relating to the aforesaid 
services; all the aforesaid services also provided on-
line from a computer data base or from the Internet; 
all included in class 41.

בידור, בידור טלווזיוני, חינוך ובידור, תכנון, הפקה והפצה של
אודיו חי מוקלט, חומרי חיזיון אורקולי לשידור באמצעים

יבשתיים, כאבלים, ערוצי לווין, האינטרנט, מערכות אלחוטיות
או ללא חיבור ואמצעי תקשורת אחרים; אספקת מידע הנוגע
לטלוויזיה ותוכניות רדיו,בידור, מוסיקה, ספורט ובילוי; מידע
הנוגע לבידור או חינוך המסופק און ליין  מבסיס נתונים של
מחשב או מהאינטרנט או דרך אמצעים יבשתיים, כאבלים,

ערוצי לווין, מערכות אלחוטיות או ללא חיבור ואמצעים יבשתיים
אחרים; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים על ידי אמצעי

אינטרנט או דרך אמצעים יבשתיים, כאבלים, ערוצי לווין,
שירותי הקלטת תוכניות טלוויזיה; אספקת כתבי עת

אלקטרוניים און ליין ( לא ניתן להורדה ); הוצאה לאור של
ספרים אלקטרוניים וכתבי עת און ליין; שירותי משחק, ארגון
פעילויות קידום דרך מדיה של אודיו חזותי; מידע ושירותי ייעוץ

הנוגעים לחינוך ובידור; חדשות ושירותי מידע על עניינים
אקטואליים; אספקת מידע, שירותי ייעוץ ומידע בנוגע לשירותים

דלעיל; כל השירותים האמורים לעיל גם מסופקים און ליין
מבסיס מידע של מחשב או מהאינטרנט; הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOBILE, TV and INSIDE, 
but in the combination of the mark.

,MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TV ו-INSIDE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210339 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19330/11/2009



Owners

Name: Palmerston Limited

Address: Douglas, Isle of Man

Identification No.: 66652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 19430/11/2009



Web hosting services; bringing together selected 
websites by means of an Internet walled garden for 
use as an information resource;  creating and 
maintaining web sites; provision of information, 
consultancy services and advice relating to the 
aforesaid services; all the aforesaid services also 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet, all included in class 42.

שירותי אירוח רשת; צירוף אתרים נבחרים על ידי אמצעים של
אינטרנט מוקף חומה לשימוש כמקור מידע; יצירה ותחזוקה של

אתרים ברשת;  אספקת מידע,שירותי ייעוץ ומידע בנוגע
לשירותים לעיל; כל השירותים לעיל גם מסופקים און ליין

מבסיס נתונים של מחשב או מהאינטרנט, הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Palmerston Limited

Address: Douglas, Isle of Man

Identification No.: 66652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MOBILE, TV and INSIDE, 
but in the combination of the mark.

,MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TV ו-INSIDE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210340 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19530/11/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ardath Tobacco Company Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 37

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

GOLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOLD  PEARL

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210344 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19630/11/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ardath Tobacco Company Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 37

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PLATINUM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PLATINUM  PEARL

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210345 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19730/11/2009



Antennas ans parts therof; software, electrical 
apparatus and components for antennas; included in 
class 9.

אנטנות ורכיבים עבורן; תוכנה, התקנים ורכיבים של אנטנות;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Beam Networks Ltd. שם: בים נטוורקס בע"מ

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

Identification No.: 513863373מספר זיהוי: 513863373

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BEAM and NETWORKS 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BEAM ו
-NETWORKS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAM NETWORKS

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210353 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19830/11/2009



Russian Federation , 08/10/2007 רוסיה , 08/10/2007

Priority Date דין קדימה

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210357 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 19930/11/2009



Advertising agency services; business marketing 
consulting services; corporate identity and marketing 
consulting services, namely, creating corporate 
identities for others; public relations services; direct 
marketing advertising for others; consulting services 
in the field of internet marketing; internet marketing 
strategy consultation services for clients, namely, 
interactive marketing, creative and developmental 
services; all included in class 35.

שירותי סוכנויות פרסום; שירותי ייעוץ לשיווק עסקי; שירותי
ייעוץ לזהות תאגידית ושיווק, דהיינו, יצירת זהות תאגידית
לאחרים; שירותי יחסי ציבור; פרסום שיווק ישיר לאחרים;
שירותי ייעוץ בתחום של שיווק באינטרנט; שירותי ייעוץ של

שיווק אסטרטגי באינטרנט ללקוחות, דהיינו, שיווק
אינטראקטיבי, שירותי יצירה והתפתחות; הנכללים כולם לסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HAVAS

Address: 2 allee de Longchamp  , SURESNES, 92150, 
France

Identification No.: 68196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words EURO and ISRAEL 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים EURO ו
-ISRAEL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210381 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20030/11/2009



Advertising agency services; business marketing 
consulting services; corporate identity and marketing 
consulting services, namely, creating corporate 
identities for others; public relations services; direct 
marketing advertising for others; consulting services 
in the field of internet marketing; internet marketing 
strategy consultation services for clients, namely, 
interactive marketing, creative and developmental 
services; all included in class 35.

שירותי סוכנויות פרסום; שירותי ייעוץ לשיווק עסקי; שירותי
ייעוץ לזהות תאגידית ושיווק, דהיינו, יצירת זהות תאגידית
לאחרים; שירותי יחסי ציבור; פרסום שיווק ישיר לאחרים;
שירותי ייעוץ בתחום של שיווק באינטרנט; שירותי ייעוץ של

שיווק אסטרטגי באינטרנט ללקוחות, דהיינו, שיווק
אינטראקטיבי, שירותי יצירה והתפתחות; הנכללים כולם לסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HAVAS

Address: 2 allee de Longchamp  , SURESNES, 92150, 
France

Identification No.: 68196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words EURO AND IL separately, 
but in the combination of the mark.

IL-ו EURO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210382 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20130/11/2009



Guatemala , 04/02/2008 , No.2008-00851 2008-00851גואטמלה , מס. , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Rum, rum spirits, rum liquors, rum  cocktails and 
alcoholic beverages containing rum; all included in 
class 33.

רום, משקאות חריפים על בסיס רום, ליקרים על בסיס רום,
קוקטיילים על בסיס רום, משקאות אלכוהוליים המכילים רום;

הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RUM CREATION & PRODUCTS INC.

Address: Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 68235

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

XO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The claimed colors are Gold Pantone 871C, Gold 
Stamping Pantone 141C and Black 100%

הצבעים הנתבעים הם זהב בגוון פנטון C871, זהב בגוון פנטון
C141 ושחור 100%.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210398 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20230/11/2009



Guatemala , 04/02/2008 , No.2008-00850 2008-00850גואטמלה , מס. , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Rum, rum spirits, rum liquors, rum  cocktails and 
alcoholic beverages containing rum; all included in 
class 33.

רום, משקאות חריפים על בסיס רום, ליקרים על בסיס רום,
קוקטיילים על בסיס רום, משקאות אלכוהוליים המכילים רום;

הנכלליםכולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RUM CREATION & PRODUCTS INC.

Address: Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 68235

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210399 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20330/11/2009



Guatemala , 04/02/2008 , No.2008-00849 2008-00849גואטמלה , מס. , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Rum, rum spirits, rum liquors,rum  cocktais and 
alcoholic beverages containing rum; all included in 
class 33.

רום, משקאות חריפים על בסיס רום, ליקרים על בסיס רום,
קוקטיילים על בסיס רום, משקאות אלכוהוליים המכילים רום;

הנכלליםכולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RUM CREATION & PRODUCTS INC.

Address: Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 68235

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210400 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20430/11/2009



Rum,rum spirits, rum liquors, rum  cocktails and 
alcoholic beverages containing rum; all included in 
class 33.

רום, משקאות חריפים על בסיס רום, ליקרים על בסיס רום,
קוקטיילים על בסיס רום, משקאות אלכוהוליים המכילים רום;

הנכלליםכולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RUM CREATION & PRODUCTS INC.

Address: Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 68235

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

ZACAPA

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210401 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20530/11/2009



Services for providing food and drinks in coffee bars, 
cafeterias, canteens, restaurants, self service 
restaurants and snack bars; all included in class 43.

שרותים לאספקת מזון ומשקאות בבארים לקפה, קפיטריות,
קנטינות, מסעדות, מסעדות בשרות עצמי ומזנונים; הנכללים

כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LFS Life Food Systems AG

Address: Grosse Bleichen 8  , Hamburg, 20354, 
Germany

Identification No.: 68206

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210435 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20630/11/2009



Nutritional supplements used to reduce body weight; 
included in class 5.

תוספי תזונה המשמשים להורדה במשקל הגוף; הנכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TAAM-TEVA ALTMAN שם: טעם טבע - אלטמן, שותפות כללית

Address: 2 Haamal Str.  , Or Yehouda, 60254, Israel כתובת : רחוב העמל 2  , אור יהודה, 60254, ישראל

Identification No.: 540219987מספר זיהוי: 540219987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

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

DIET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210447 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20730/11/2009



Nutritional supplements used to reduce body weight; 
included in class 5.

תוספי תזונה המשמשים להורדה במשקל הגוף; הנכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TAAM-TEVA ALTMAN שם: טעם טבע - אלטמן, שותפות כללית

Address: 2 Haamal Str.  , Or Yehouda, 60254, Israel כתובת : רחוב העמל 2  , אור יהודה, 60254, ישראל

Identification No.: 540219987מספר זיהוי: 540219987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DIET, TRAINING 
separately, but in the combination of the mark.

,DIET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TRAINING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210448 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20830/11/2009



Services for providing food and drinks, included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Thai House Ltd. שם: בית תאילנדי בע"מ

Address: 8 Bugrashov St., Tel Aviv, 63808, Israel כתובת : רח' בוגרשוב 8  , תל אביב, 63808, ישראל

Identification No.: 512290107מספר זיהוי: 512290107

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words THAI HOUSE,
RESTAURANT, בית תאילנדי and מסעדה, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בית
תאילנדי, מסעדה, THAI HOUSE ו-RESTAURANT, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210451 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 20930/11/2009



Non-alcoholic beverages, including fruit juices and 
grape juice, included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, לרבות מיצי פירות ומיץ ענבים,
הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: Zora, P.O.B 669, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, צרעה, ת.ד.669, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SINCE 1870, תירוש ענבים
and the bunch of grapes  ליטר1 טבעי, 100%מוסקט, 
image, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תירוש
ענבים מוסקט, 100% טבעי, 1 ליטר, SINCE 1870 ובדמות

אשכול הענבים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210480 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21030/11/2009



Non-alcoholic beverages, including fruit juices and 
grape juice, included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, לרבות מיצי פירות ומיץ ענבים,
הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: Zora, P.O.B 669, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, צרעה, ת.ד.669, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SINCE 1870, תירוש ענבים
and the bunch of grapes  ליטר1 טבעי, 100%אדום, 
image, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תירוש
ענבים אדום, 100% טבעי, 1 ליטר, SINCE 1870 ובדמות

אשכול הענבים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210481 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21130/11/2009



U.S.A. , 08/11/2007 ארה"ב , 08/11/2007

Priority Date דין קדימה

Coordinating, organizing and conducting strategic 
project services using wireless technology for the 
benefit of society at large; assisting others in 
business management, in particular with the 
coordination, organization and conducting of services 
of projects; all included in class 35.

תאום, אירגון והובלת שירותי פרוייקט אסטרטגים תוך שימוש
בטכנולוגית תקשורת אלחוטית לטובת החברה בכלליותה; סיוע
לאחרים בניהול עסקים, בעיקר עם תיאום, ארגון וניהול של

שירותי פרויקטים; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: QUALCOMM INCORPORATED

Address: San Diego, California, U.S.A.

Identification No.: 24526

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
WIRELESS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210495 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21230/11/2009



Irons and steels, nonferrous metals and their alloys, 
steel and metal pipes, tubes and casings, and pipe 
joints and casing joints, none being parts of 
machines, and all for use in drilling or other 
operations of wells;  metal pipe collars; metal 
junctions for pipes; seamless metal line pipes; 
welded metal line pipe; metal mother pipes; 
petrochemical metal pipes; boiler metal pipes; metal 
exchanger pipes and metal tube exchanger pipes; 
metal drilling pipes; steel and metal pipes and 
vessels used for transporting oil and fuel; metal tubes 
used in autoparts and safety devices; all included in 
class 6.

ברזל ופלדה, מתכות ללא ברזל וסגסוגותיהן, צינורות ברזל
ופלדה, צינורות וחיפויים, וחיבורי צינורות וחיבורי חיפויים,
שאינם חלק ממכונות, וכולם לשימוש בקדיחה או פעולות

אחרות בבארות; קולרי צינורות מתכת; חיבורי מתכת לצינורות;
צינורות מתכת ישרים העשויים מקשה אחת; צינור מתכת
ישרים מולחמים; צינורות אם ממתכת; צינורות מתכת

פטרוכימיים; צינורות מתכת לדוד; צינורות מחלף ממתכת
ושפופרות מחלף ממתכת; צינורות קדיחה ממתכת; צינורות וכלי

קיבול ממתכת ופלדה לשינוע שמן ודלק; צינורות מתכת
לשימוש באביזרי רכב ומכשירי בטיחות; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TENARIS CONNECTIONS BV

Address: Locatellikatde 1  , Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 68243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TENARIS

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210497 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21330/11/2009



Irons and steels, nonferrous metals and their alloys, 
steel and metal pipes, tubes and casings, and pipe 
joints and casing joints, none being parts of 
machines, and all for use in drilling or other 
operations of wells;  metal pipe collars; metal 
junctions for pipes; seamless metal line pipes; 
welded metal line pipe; metal mother pipes; 
petrochemical metal pipes; boiler metal pipes; metal 
exchanger pipes and metal tube exchanger pipes; 
metal drilling pipes; steel and metal pipes and 
vessels used for transporting oil and fuel; metal tubes 
used in autoparts and safety devices; all included in 
class 6.

ברזל ופלדה, מתכות ללא ברזל וסגסוגותיהן, צינורות ברזל
ופלדה, צינורות וחיפויים, וחיבורי צינורות וחיבורי חיפויים,
שאינם חלק ממכונות, וכולם לשימוש בקדיחה או פעולות

אחרות בבארות; קולרי צינורות מתכת; חיבורי מתכת לצינורות;
צינורות מתכת ישרים העשויים מקשה אחת; צינור מתכת
ישרים מולחמים; צינורות אם ממתכת; צינורות מתכת

פטרוכימיים; צינורות מתכת לדוד; צינורות מחלף ממתכת
ושפופרות מחלף ממתכת; צינורות קדיחה ממתכת; צינורות וכלי

קיבול ממתכת ופלדה לשינוע שמן ודלק; צינורות מתכת
לשימוש באביזרי רכב ומכשירי בטיחות; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TENARIS CONNECTIONS BV

Address: Locatellikatde 1  , Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 68243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210498 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21430/11/2009



Sensors, measuring, regulating, security and control 
equipment and instruments; all for identification, 
recordal and measurement of cows' health, 
movement and activities; computer apparatus and 
software related to and as a part of cow identification 
system; all included in class 9.

חיישנים, ציוד וכלי מדידה, ויסות, ביטחון ובקרה; כולם לזיהוי,
הקלטה ומדידה של בריאות , תנועה ופעילויות של פרות;

מכשירים ותוכנות מחשב הקשורים למערכת זיהוי פרות וכחלק
ממנה; נכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

QWES

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210512 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21530/11/2009



hats and bowlers included in class 25. כובעים ומגבעות הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210522 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21630/11/2009



Services for providing food and beverages; al 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OPAL SY.Y. INTERNATIONAL LTD. שם: אופאל ש.י אינטרנשיונל בע"מ

Address: 16 Hatidhar street, Raanana, P.O.B 4118, Israel כתובת : רחוב התדהר 16, רעננה, ת.ד.4118, ישראל

Identification No.: 512321878מספר זיהוי: 512321878

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shay Anter, Adv.

Address: 57 Rothschild Blvd.  , Tel Aviv, 65785, Israel

שם: שי אנטר, עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 57  , תל אביב, 65785, ישראל

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210525 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21730/11/2009



Cleansing foam gel, moisturizing cream, body cream, 
eye gel, serum, peeling cream, foot cream, make up 
remover; all included in class 3.

ג'ל ניקוי מקציף לפנים, קרם לחות לפנים, קרם גוף, קרם ג'ל
לעיניים, סרום, קרם פילינג, קרם רגליים, מסיר איפור; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Avital Shlomo שם: אביטל שלמה

Address: 17 Hameshoreret Rachel St., Rishon Lezion, 
75733, Israel

כתובת : רח' המשוררת רחל 17  , ראשון לציון, 75733, ישראל

Identification No.: 512571589מספר זיהוי: 512571589

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210528 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21830/11/2009



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

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

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vasco International Sarl

Address: 14a rue des Bains, Luxembourg, 1212, 
Luxembourg

Identification No.: 62326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

TORINO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GRAN TORINO

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210588 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 21930/11/2009



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

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

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vasco International Sarl

Address: 14a rue des Bains, Luxembourg, 1212, 
Luxembourg

Identification No.: 62326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

WILLIAM RIDDELL

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210589 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22030/11/2009



Automobiles and structural parts thereof; included in 
class 12.

כלי רכב וחלקי מבנה שלהם; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 350 and the letter C 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 350 והאות
C בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IS350C

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210596 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22130/11/2009



Automobiles and structural parts thereof; included in 
class 12.

כלי רכב וחלקי מבנה שלהם; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 250 and the letter C 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 250 ובאות
C בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IS250C

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210599 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22230/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in 
class 14); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments and their components, 
including watch bands and boxes and casings; pins 
(jewellery); key fobs (jewellery); all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות או מצופות
בהן (הנכללות בסוג 14); תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים

הורולוגיים וכרונומטריים ורכיביהם, כולל רצועות שעון וקופסאות
ואריזות; סיכות (תכשיטים); שרשראות מפתח (תכשיטים);

הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210604 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22330/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in class 18); animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות,

שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210605 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22430/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Clothing, belts (clothing), footwear, headgear; all 
included in class 25.

הלבשה, חגורות (הלבשה), הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210606 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22530/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Games and playthings; toys; dolls; gymnastic and 
sporting articles and apparatus (as far as included in 
class 28); decorations for Christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים ודברי משחק; צעצועים; בובות; פריטים ומכשירי
התעמלות וספורט (ככל שנכללים בסוג 28); קישוטים לעצי חג

המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210607 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22630/11/2009



France , 30/10/2007 צרפת , 30/10/2007

Priority Date דין קדימה

Perfumes, essential oils, cosmetic; included in class 
3.

בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה;הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COFINLUXE

Address: Paris, France

Identification No.: 35279

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ITISLOVE

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210608 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22730/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Beers, low-alcohol beer; non-alcoholic beer, mineral 
and aerated waters, non-alcoholic drinks, fruit drinks 
and fruit juices, especially isotonic-, energy- and soft 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages; all included in class 32.

בירות, בירה עם רמת אלכוהול נמוכה; בירה שאינה אלכוהולית,
מים מינראליים ומוגזים, משקאות שאינם אלכוהוליים, משקאות
מפירות ומיצי פירות, במיוחד איזוטוני-, אנרגיה- ומשקאות
קלים; סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210609 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22830/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Merchandising, namely development of 
merchandising concepts, especially in the form of 
consulting, planning, design, organization and 
implementation of merchandising actions for 
economic and advertising purposes, distributing 
office requisites (except furniture), printing products, 
games and clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
caps, including the use of intellectual property rights; 
sponsoring, especially in the form of advertising; 
marketing in digital networks; facility management, 
namely development of advertising- and marketing 
concepts; model agency for advertising and sales 
promotion purposes; placement of advertising- and 
promotion contracts for others; marketing and 
enquiries for business affairs; advertising; sales 
promotion; television advertising; advertising and 
sales promotion online from a computer data base or 
via internet; combination of advertisements for use as 
internet web-sites; compilation of directories for 
advertising and sales promotion for publication on the 
internet; internet advertising, especially providing and 
brokering of storage space at web-sites for 
advertising goods and services; consultation, 
information and placement of contacts for retail 
business via a global computer network, online from 
a computer data base or via the internet; all included 
in class 35.

מסחור, דהיינו פיתוח של תפיסות מסחור, במיוחד בדרך של
ייעוץ, תכנון, עיצוב, ארגון וביצוע של פעולות מסחור למטרות
כלכליות ופרסומיות, הפצה של צרכי משרד (למעט רהיטים),
מוצרי דפוס, משחקים, צעצועים וביגוד, דהיינו חולצות טי,

מיזעים, כובעים, על ידי שימוש בזכויות של קניין רוחני; נתינת
חסות, במיוחד בצורת פרסום; שיווק ברשתות דיגיטליות; ניהול

מבנים, דהיינו פיתוח של פרסום- ושיווק רעיונות; סוכנות
דוגמנות למטרות פרסום וקידום מכירות; מיקום פרסומות
וקידום חוזים עבור אחרים; שיווק וחקירות לעניינים עסקיים;
פרסום; קידום מכירות; פרסומות טלויזיה; פרסום וקידום

מכירות מקוונים מבסיס נתונים של מחשב או דרך אינטרנט;
שילוב של פרסומות לשימוש כאתרי רשת אינטרנט; ההדרה של
ספריות לפרסום וקידום מכירות עבור הוצאה לאור באינטרנט;
פרסום אינטרנט, במיוחד אספקה ותיווך של חלל אחסון באתרי
רשת לפרסום סחורות ושירותים; יעוץ, מידע ומיקום של חוזים
עבור עסקים קמעוניים דרך רשת מחשב גלובלית, באופן מקוון
מבסיס נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210610 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 22930/11/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ג כסלו תש"ע - 23030/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Financial affairs; real estate affairs; financial 
sponsorship; insurance; monetary affairs; all included 
in class 36.

עסקים פיננסיים; עסקי נכסי דלא ניידי; חסות פיננסית; ביטוח;
עסקים כספיים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210611 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 23130/11/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Providing electronic memory space (web space) on 
the Internet for advertising of goods and services; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware, -software and data bases; 
maintenance of software; technical consultancy; 
electronic data storage services; rental of data 
processing equipment; website design for others; all 
included in class 42.

אספקת מקום זיכרון אלקטרוני (מקום ברשת)  באינטרנט
לפרסום סחורות ושירותים; שירותים מדעים וטכנולוגיים ומחקר
ועיצוב הקושרים אליהם; ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב
ופיתוח של חומרת מחשב,- תוכנה ובסיסי נתונים; תחזוקת
תוכנה; יעוץ טכני; שירותי אחסון נתונים אלקטרונים; השכרת

ציוד לעיבוד נתונים; עיצוב אתרים ברשת עבור אחרים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210614 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 23230/11/2009



Germany , 16/10/2007 גרמניה , 16/10/2007

Priority Date דין קדימה

Modems; pocket computers; electronic organizational 
aids; apparatus and instruments, devices and media 
for storage, broadcasting, reception, reproduction, 
processing, transmission, storage, editing, emission 
and recall of data, information, news, computer 
codes, texts, tones, language, pictures, games, 
videos and optical signals; accessories for 
computers, if included in class 9, and peripherals; 
hardware e.g. laptops, mice, keyboards; apparatus 
and instruments for data communication, satellite 
communication, communication via computer 
networks e.g. internet, telecommunication networks, 
including electrical, electromagnetic, radio, wireless 
or optical communication networks; pagers (radio 
paging receivers); desktop computers; data 
processing equipment and computers; electronic 
components, supplementary equipment for electronic 
equipment; interactive, electronic, application-
oriented software on data carriers as well as 
hardware, if included in class 9, for their application; 
software for archiving data, if included in class 9; 
machine-readable data recording media; machine-
readable data carriers of all kinds provided with 
programmes; software and computer programmes for 
recording, broadcasting, reception, reproduction, 
processing, transmission, storage, editing, emission 
and recall of data, information, computer codes, 
texts, tones, language, pictures, games, videos and 
light; entertainment software; computer games and 
game software; magnetic recording carriers i.e. 
magnetic tapes, magnetic disks, hard-disks and 
magnetic boards; records, CDs, digital video disks 
and DVDs, floppy disks, tape cartridges, cartridges, 
multimedia boards, semi-conductor storage chips or 
semi-conductor storage devices; audio, video and/or 
image recording media; recorded and unrecorded 
cassettes, CDs, CD ROMs, tapes and other data 
carriers; exposed films; film cameras; electrical and 
optical cables; antennas; unprinted publications; all 
included in class 9.

מודמים; מחשבוני כיס; עזרי ארגון אלקטרוניים; מכשירים
וכלים, התקנים ומדיה לאחסון, שידור, קליטה, שיעתוק, עיבוד,
העברה, אחסון, עריכה, פליטה ושחזור של נתונים, מידע,
חדשות, קודים של מחשב, טקסטים, צלילים, שפה, תמונות,
משחקים, וידיאו ואותות אופטיים; אביזרי מחשב, אם נכללים
בסוג 9, וציוד היקפי; חומרה, כגון מחשבים ניידים, עכברים,
מקלדות; מכשירים וכלים לתקשורת נתונים, תקשורת לווין,
תקשורת באמצעות רשתות מחשב כגון אינטרנט, רשתות
טלקומוניקציה, הכוללות רשתות תקשורת חשמליות,

אלקטרומגנטיות, רדיו, אלחוטיות או אופטיות; איתוריות (מקלטי
איתורי רדיו); מחשבי שולחן; ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים;
רכיבים אלקטרוניים, ציוד נלווה לציוד אלקטרוני; תוכנה

אינטראקטיבית, אלקטרונית למטרת יישום על נשאי נתונים וכן
חומרה, אם נכללת בסוג 9, למטרת יישום; תוכנת הכנסה
לארכיון, אם נכללת בסוג 9; מדיה להקלטת נתונים הניתנים

לקריאה ע"י מכונה;  נשאי נתונים מכל הסוגים הניתנים לקריאה
ע"י מכונה ומסופקים יחד עם תוכניות; תוכנה ותוכניות מחשב
להקלטה , שידור, קליטה, שיעתוק, עיבוד, העברה, שמירה,
עריכה, פליטה ושחזור של נתונים, מידע, קודים של מחשב,

טקסטים, צלילים, שפה, תמונות, משחקים, וידיאו ואור; תוכנת
בידור; משחקי מחשב ותכנת משחק; נשאי הקלטה מגנטיים

כגון קלטות מגנטיות, דיסקים מגנטיים, דיסקים קשיחים ולוחות
מגנטיים; תקליטים, תקליטורים, דיסקי וידיאו דיגיטאליים
וDVD-, דיסקטים, מחסניות של קלטת, מחסניות, לוחות

מולטימדיה, שבבים מוליכים למחצה לאחסון או התקני אחסון
מוליכים למחצה; מדיה להקלטת אודיו, וידיאו ו/או דמויות;

קסטות, תקליטורים, CD ROMs, קלטות ונשאי נתונים אחרים
שהינם מוקלטים ולא מוקלטים; סרטים חשופים; מצלמות
הסרטה; כבלים חשמליים ואופטיים; אנטנות;  פרסומים לא

מודפסים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COMOS

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210623 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 23330/11/2009



Owners

Name: COSMOS Industry Solutions GmbH

Address: Eisenwerkstrasse 1  , Schwelm, Germany

Identification No.: 68271

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ג כסלו תש"ע - 23430/11/2009



Germany , 16/10/2007 גרמניה , 16/10/2007

Priority Date דין קדימה

Preparation, development and design of computer 
programmes and software, in particular for 
production, materials handling, quality management, 
maintenance, project management as well as 
archiving; preparation, development and design of 
computer programmes and software, in particular for 
web-based staff, clients and partner portals, online 
shops and integration solutions; implementation, 
maintenance, leasing, updating, outsourcing of 
maintenance for computer programmes and 
software; consultancy on preparation, design, 
development, use and application of computer 
programmes and software; research in the field of 
computer programmes and software; internet 
services i.e. processing and provision of data and 
information on the internet on development, 
preparation, programming, execution, mode of 
operation, production, distribution, marketing, 
application, use, functioning, handling, modification, 
sale, maintenance, leasing, updating, design and 
outsourcing of the preparation of computer 
programmes and software; software and EDP 
processing i.e. processing, updating, adaptation and 
revising of programmes for data processing also by 
terminal-based services at the place of delivery of 
services; storage, acquisition and revision of 
electronically stored data for third-parties; taking over 
of electronically stored data for protection purposes, 
for the purpose of virus checks and the control and 
implementation of access rights; delivery, storage, 
processing and compiling of data in data bases; 
leasing of data processing systems and computers, 
radios, television sets, video units, film cameras, CD 
players, tape recorders, cameras and 
telecommunication equipment; project planning of 
systems and equipment for telecommunication; 
network planning; preparation of interactive, 
electronic, application orientated software; technical 
advice and expert opinion work; consultancy in the 
field of electronic media; all included in class 42.

הכנה, פיתוח ועיצוב של תוכניות מחשב ותוכנה, בייחוד
להפקה, טיפול בחומרים, בקרת איכות, תחזוקה, ניהול פרויקט
וכן הכנסה לארכיב;  הכנה, פיתוח ועיצוב של תוכניות מחשב

ותוכנה, בייחוד לצוות עובדים היושב על רשת, לקוחות
ופורטלים שותפים, חנויות מקוונות ופתרונות אינטגרציה; יישום,

תחזוקה, החכרה, עדכון, מיקור חוץ של תחזוקת תוכניות
מחשב ותוכנה; ייעוץ בנוגע להכנה, עיצוב, פיתוח, שימוש

ואפליקציה של תוכניות מחשב ותוכנה; מחקר בתחום תוכניות
מחשב ותוכנה; שירותי מחשב כגון עיבוד ואספקה של נתונים
ומידע באינטרנט על פיתוח, הכנה, תכנות, ביצוע, דרך פעולה,
ייצור, הפצה, שיווק, יישום, שימוש, תפקוד, טיפול, תיקון,

מכירה, תחזוקה, החכרה, עדכון, עיצוב ומיקור חוץ, של הכנה
של תוכניות מחשב ותוכנה; עיבוד תוכנה ו-EDP כגון עיבוד,
עדכון, סיגול ושיפור של תוכניות  לעיבוד נתונים גם על ידי

שירותים על בסיס טרמינל במקום הענקת השירותים; אחסון,
רכישה ומעבר על נתונים המאוחסנים בצורה אלקטרונית עבור

צדדים שלישיים; השתלטות נתונים המאוחסנים בצורה
אלקטרונית למטרות הגנה, למטרות בדיקות וירוס ושליטה
ויישום זכויות גישה; איסוף, משלוח, אחסון, עיבוד וחיבור של

נתונים בבסיסי נתונים; החכרת מערכות עיבוד נתונים
ומחשבים, רדיו, מקלטי טלוויזיה, יחידות ווידיאו, מצלמות

ווידיאו, נגני CD, מקלטי קלטות, מצלמות וציוד טלקומוניקציה;
תכנון פרויקט של מערכות וציוד לטלקומוניקציה; תכנון רשתות;

הכנה של תוכנה אינטראקטיבית, אלקטרונית המכוונת
לאפליקציה; עבודת ייעוץ טכני וחוות דעת מומחה; ייעוץ בתחום

המדיה האלקטרונית; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COMOS

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210624 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 23530/11/2009



Owners

Name: COSMOS Industry Solutions GmbH

Address: Eisenwerkstrasse 1  , Schwelm, Germany

Identification No.: 68271

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"ג כסלו תש"ע - 23630/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 23730/11/2009



Benelux , 12/02/2008 בנלוקס , 12/02/2008

Priority Date דין קדימה

Recruitment of personnel; employment of personnel; 
outplacement of personnel; personnel management 
consultancy; advice in the field of staff matters; 
administrative services, in particular salary- and 
personnel administration; career counselling  and 
advising in respect of personnel and staff matters; 
advisory services with respect to the choice of 
profession; selection of personnel, also by way of 
psychological testing; outplacement of personnel, 
career guidance, commercial interim-management 
services; business project management; consultancy 
on the subject of business management and 
business economy; advisory services regarding the 
choice of profession; all aforementioned services 
also via telecommunication, including the Internet; all 
including in class 35.

גיוס כוח אדם; העסקה של כוח אדם; שיבוץ חוץ של כוח אדם;
ייעוץ ניהול כוח אדם; עצה בתחום ענייני סגל; שירות

אדמיניסטרטיבי, במיוחד אדמיניסטרציות שכר וכוח אדם; יעוץ
קרירה והכוונה בהתייחס לענייני כוח אדם וסגל; שירותי מייעץ

בהתייחס לבחירה של מקצוע; בחירה של כוח אדם, גם
באמצעות בחינה פסיכולוגית; שירותי שיבוץ חוץ של כוח אדם,
הכוונת קרירה, ניהול מסחרי זמני; ניהול פרויקט עסקי; ייעוץ
בנושא של ניהול עסקי וכלכלה עסקית; שירות מייעץ בנוגע

לבחירה של מקצוע; כל השירותים הנזכרים לעיל גם באמצעות
תקשורת רחק, כולל האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Randstad Holding N.V.

Address: Diemermere 25  , DIEMEN, The Netherlands

Identification No.: 68272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SHAPING THE WORLD 
OF WORK separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHAPING THE WORLD OF WORK בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210626 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 23830/11/2009



Clothing included underwear and swimsuits; all 
included in class 25.

דברי הלבשה לרבות הלבשה תחתונה ובגדי ים; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Adriana Amelia Janin שם: אדריאנה אמליה חנין

Address: 3/52 Megido St.  , Ashkelon, Israel כתובת : רח' מגידו 3/52  , אשקלון, ישראל

Identification No.: 324394410מספר זיהוי: 324394410

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

LADY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210645 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 23930/11/2009



Clothing included underwear and swimsuits; all 
included in class 25.

דברי הלבשה לרבות הלבשה תחתונה ובגדי ים; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Adriana Amelia Janin שם: אדריאנה אמליה חנין

Address: 3/52 Megido St.  , Ashkelon, Israel כתובת : רח' מגידו 3/52  , אשקלון, ישראל

Identification No.: 324394410מספר זיהוי: 324394410

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
VICTORIAN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210646 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24030/11/2009



France , 17/10/2007 צרפת , 17/10/2007

Priority Date דין קדימה

Multifunctional apparatus and instruments, with a 
screen, for measuring various parameters for 
spectacles lenses, including the spectacle frame 
shape and size, the eye position in the frame and the 
wearer's visual behaviour, in particular by detecting 
and measuring eye and head movements in 
response to visual stimull; multifunctional apparatus 
and instruments, with a screen, for photographic 
and/or video recording and display of the spectacle 
frame wearer's image and printing the image, in 
order to help the choice of frames; multifunctional 
apparatus and instruments, with a screen, in 
particular for opticians' shops and optical stores, for 
displaying animations, information and 
advertisements and comprising software dedicated to 
support the sale of spectacle lenses and/or frames by 
way of demonstrations and simulations; all included 
in class 9.

התקנים ומכשירים רב-תפקודיים, עם מסך, למדידת מגון ערכים
לעדשות משקפיים, הכוללים את עיצוב ומידת המסגרת, מיקום

העין במסגרת והתנהגות חזותית של מרכיב המשקפיים,
במיוחד על ידי גילוי ומדידת תנועות העין והראש בתגובה לגירוי
חזותי; התקנים ומכשירים רב-תפקודיים, עם מסך, להקלטה
ותצוגה פוטוגרפית ו/או בוידאו של מסגרת המשקפיים דמות
מרכיב המשקפיים והדפסת הדמות, כדי לסייע בבחירת

מסגרות משקפיים; התקנים ומכשירים רב-תפקודיים, עם מסך,
בייחוד לחנויות אופטיקאים וחנויות למשקפיים, לתצוגת

אנימציות, מידע ופרסומים ושכוללים תוכנה המיועדת לסייע
במכירה של עדשות ומשקפיים או מסגרות משקפיים באמצעות

הדגמות והדמיות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique) (A French societe anonyme)

Address: Charenton Le Pont, France

Identification No.: 62716

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VISIOFFICE

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210689 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24130/11/2009



Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels; moiturizers; salts; 
powders; toiletries; aftershaves; make-up 
preparations; deodorants for personal use; 
preparations for the treatment and care of the face 
and body; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצפי אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחים; אבקות תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב;
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול

וטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כןלם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 520037599מספר זיהוי: 520037599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

GOOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOOD SENSE

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210697 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24230/11/2009



A website that ranks the various Internet addresses, 
according to the amount of responses and talkbacks 
they receives.

אתר אינטרנט אשר מדרג את הכתובות השונות באינטרנט לפי
כמות התגובות והטוקבקים שהן קיבלו.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Profit Sites Ltd. שם: פרופיט סייטס בע"מ

Address: 4 Rabenu Politi Street  , Jerusalem, 93390, 
Israel

כתובת : רח' רבנו פוליטי 4  , ירושלים, 93390, ישראל

Identification No.: 514118553מספר זיהוי: 514118553

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bresler, Drori, Werzansky, Orland & Co.

Address: 11 Tuval St., Ramat Gan, 52552, Israel

שם: ברסלר, דרורי, וירז'נסקי ושות'

כתובת : תובל 11, רמת גן, 52552, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחת מן
המילים בסימן בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210699 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24330/11/2009



Bath gel; Bath lotion; Bath oil; Bath powder; Bath 
soaps; Bubble bath; Cosmetics; Eau de perfume; 
Hair conditioner; Hair shampoo; Perfume; Personal 
deodorants; Shampoos; Shower and bath gel; Body 
lotion; Body powder; Body scrub; Face powder; Skin 
moisturizer; Soaps for personal use; Hair gel; Hair 
mousse; Hair styling spray; Sun care lotions; Sun tan 
gel; Sun tan lotion; Sun tan oil; Sun-block lotions; all 
included in class 3.

ג'ל אמבט; תחליב אמבט; שמן אמבט; אבקת אמבט; סבוני
אמבט; בועות אמבט; קוסמטיקה; מי בושם; מרכך שיער; שמפו
לשיער; בושם; דאודורנטים אישיים; שמפו; ג'ל רחצה ואמבט;
תחליב גוף; אבקת גוף; מקרצף גוף; פודרה לפנים; קרם לחות
לעור; סבונים לשימוש אישי; ג'ל לשיער; מוס לשיער; ספריי
לעיצוב שיער; תחליבי שמירה מהשמש; ג'ל שיזוף; תחליב

שיזוף; שמן שיזוף; תחליבי הגנה מהשמש; הנכללים כולם בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Perry Ellis International Group Holdings 
Limited

Address: Nassau, Bahamas

Identification No.: 65254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LAUNDRY BY SHELLI SEGAL

Application Date 18/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210706 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24430/11/2009



Clothing, namely, skirts, shirts, blouses, pants, 
jackets, vests, sweaters, dresses, jumpsuits, shorts, 
jeans, jerseys, culottes, scarves, tunics, blazers, 
neckwear, belts, coats, hats, caps, hoods, gloves, 
pantyhose, dress hosiery, sport hosiery, socks; 
underwear, intimate apparel, namely brassieres, 
panties, camisoles, teddies and slips; body wear, 
namely leotards and tights, shoes, sandals, slippers, 
sneakers, boots; rainwear, swimsuits and cover-ups, 
bikini tops and bottoms; sleepwear, namely 
nightgowns, pajamas, sleep shirts, robes and bed 
jackets; all included in class 25.

דברי הלבשה, שהם, חצאיות, חולצות, חולצות מחויטות,
מכנסיים, ג'קטים, וסטים, סוודרים, שמלות, אוברולים, מכנסיים
קצרים, ג'ינס, סריגים, חצאיות-מכנסיים, צעיפים, טוניקות,
בלייזרים, עניבות, חגורות, מעילים, כובעים, כובעי מצחיה,
ברדסים, כפפות, גרביונים, הלבשת גרביים ולבנים, גרביים
ולבנים לספורט, גרביים; לבנים, לבוש אינטימי, שהם חזיות,
תחתונים, כותנות, בגדים תחתונים ותחתוניות; לבוש גוף,

שהינו בגדי-גוף ומכנסיים צמודים, נעליים, סנדלים, נעלי-בית,
נעלי-ספורט, מגפיים; לבוש גשם, בגדי-ים וכיסויים, חלקים

עליונים ותחתונים  של ביקיני; בגדי שינה, שהינם כותנות לילה,
פיג'מות, חולצות שינה, חלוקים וג'קטים למיטה; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Perry Ellis International Group Holdings 
Limited

Address: Nassau, Bahamas

Identification No.: 65254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

LAUNDRY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LAUNDRY BY SHELLI SEGAL

Application Date 18/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210707 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24530/11/2009



Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints; all the aforementioned goods being 
with strawberry flavor; all included in class 30.

דברי מתיקה, דהיינו, גומי לעיסה, מסטיקים, סוכריות ומנטות;
כל הסחורות הנ"ל בטעם תות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue  , Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
STRAWBERRY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SNAPPY STRAWBERRY

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210711 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24630/11/2009



Organising and conducting seminars, congresses, 
conferences, in medical field; organising and 
conducting seminars of motivation and management; 
edition and publication on any media including 
multimedia, of newspapers, of magazines, of 
periodicals, of pamphlets, of books, of guide books in 
medical field; all included in class 41.

ארגון ועריכת סמינרים, קונגרסים, ועידות, בתחום רפואי; ארגון
ועריכת סמינרים של הנעה וניהול; עריכה ופרסום בכל מדיה
כולל מולטימדיה, עיתונים, מגזינים, כתבי עת, עלונים, ספרים,

ספרי הדרכה בתחום רפואי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sanofi Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CANCER and Target 
separately, and the combination COMMITMENT IN 
ACTION separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
,CANCER בנפרד, ובמילים COMMITMENT IN ACTION

ו- Target בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210720 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24730/11/2009



Medical assistance; veterinary services; hygienic and 
beauty care services; pharmacy and health advice; 
information services in the medical field; all included 
in class 44.

עזרה רפואית; שירותים וטרינריים; שירותי היגיינה וטיפוח
היופי; ייעוץ רוקחי ובריאותי; שירותי מידע בתחום הרפואי;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sanofi Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CANCER and Target 
separately, and the combination COMMITMENT IN 
ACTION separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
,CANCER בניפרד ובמילים COMMITMENT IN ACTION

ו- Target  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210721 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24830/11/2009



Benelux , 12/11/2007 בנלוקס , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Firearms, ammunitions and projectiles, explosives; 
detonators; ballistic missiles; grenade launchers; all 
included in class 13.

נשק חם, תחמושת וקליעים, חומרי נפץ; נפצים; טילים
בליסטיים; כני שיגור לרימון-יד; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FN HERSTAL S.A.

Address: Herstal, Belgium

Identification No.: 52185

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letters GL and the number 40 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ברכיב GL ובמספר
40 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FN40GL

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210725 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 24930/11/2009



Spain , 14/12/2007 ספרד , 14/12/2007

Priority Date דין קדימה

Vehicles; apparatus for locomotion by land. All 
included in Class 12.

כלי רכב, כלים לתחבורה ביבשה. כולם הכלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEAT, S.A.

Address: Autovia A-2, Km. 585  , Martorell (Barcelona), 
08760, Spain

Identification No.: 65322

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word SPORTCOUPE and the 
letters SC separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SPORTCOUPE ובאותיות  SC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of this list or part thereof is 
unclear, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה בו הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלקו אינו
ברור, או שגוי, יש לפרשו על פי הנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEAT SPORTCOUPE SC

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210727 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25030/11/2009



Computer software used to facilitate development of 
software applications that can run on multiple 
platforms and other electronic devices; operating 
system software for personal computers and other 
electronic devices; electronic magazines in field of 
computers and computer technology; computers, 
computer peripherals, including telecommunications 
and computer communications equipment, and 
computer operating systems; computer disk drives; 
RAM expansion cartridges and external memory 
devices; application and operating software and 
systems and developer support kits for use in wired 
and wireless devices for a wide range of audio-visual 
and multimedia technologies, including cellular and 
mobile telecommunications, smart phones, PDAs, 
web-based servers, television entertainment, 
entertainment, games and gaming consoles, 
personal computing, word processing, Internet 
applications including web browsing, calculators and 
related devices and technologies; included in class 9.

תוכנת מחשב המשמשת לסיוע בפיתוח תוכנות יישום
המסוגלות לרוץ על מגוון מערכות הפעלה ומתקנים אלקטרוניים
אחרים; תוכנת מערכות הפעלה למחשבים אישיים והתקנים
אלקטרוניים אחרים; כתבי עת אלקטרוניים בתחום המחשבים
וטכנולוגיית מחשבים; מחשבים, התקני ציוד היקפי למחשבים,
הכוללים טלקומוניקציה, ציוד לתקשורת מחשבית ומערכות

(RAM) הפעלת מחשב; כרטיסי הרחבת זיכרון; התקני הרחבה
והתקני זיכרון חיצוני; תוכנות יישום ופיתוח מערכות וערכות
תמיכה לפיתוח בתחום הקווי והאלחוטי למגוון רחב של

טכנולוגיות חזותיות ומולטימדיה, הכוללים סלולר וטלקומוניקציה
ניידת, טלפוניה חכמה, PDA, שרתים מבוססי אינטרנט, בידור
טלוויזיוני, בידור, משחקים והתקני משחק, מחשוב אישי, עיבוד
תמלילים, יישומי אינטרנט הכוללים סריקת אתרים, מחשבונים

והתקנים וטכנולוגיות הקשורים לעיל; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
POWERED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210728 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25130/11/2009



Owners

Name: Amiga, Inc.

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

Identification No.: 63342

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 25230/11/2009



Perfumes, eau de parfum, colognes, toilet waters; 
shave creams, after-shave lotions, essential oils, 
beauty masks, cold creams, deodorants for personal 
use, antiperspirants, skin cleansing lotions, skin 
moisturizers, body oils, skin emollients, soaps for 
personal use, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
bath and shower gels, body lotions, skin lotions, 
cosmetic suntan lotions, after-sun lotions, talcum 
powder; hair lotions, hair shampoos and hair 
conditioners; dentifrices; cosmetics and make-up, 
namely eye shadows, cosmetic pencils, eyeliners, 
foundation make-up, face powders, rouges, facial 
concealers, lipsticks, lipgloss, mascaras, nail polish, 
nail hardeners, nail polish removers, make-up 
removers; all included in Class 3.

בשמים, מי בושם, או דה קולון, מי טואלט; משחות גילוח,
תחליבים לאחר גילוח, שמנים אתריים, מסכות יופי, משחות

קרות, דאודורנטים לשימוש אישי, מונעי הזעה, תחליבים לניקוי
העור, מלחלחי עור; שמני גוף, מוצרים לריכוך העור, סבונים
לשימוש אישי, סבוני אמבט בצורה נוזלית, מוצקת או ג'ל, ג'לי
אמבט ומקלחת, תחליבי גוף, תחליבי עור, תחליבי שיזוף

קוסמטיים, תחליבים לאחר שיזוף, אבקת טלק; תחליבי שיער,
שמפו לשיער ומרככי שיער; משחות שיניים; דברי קוסמטיקה
ואיפור, דהיינו צלליות לעין, עפרונות קוסמטיים, אייליינרים,

תכשיר מייק-אפ בסיס, אבקות פנים, סומק, קונסילרים לפנים,
אודם, ברק לשפתיים, מסקרות, לק לציפורניים, מקשיחי

ציפורניים, מסירי לק לציפורניים, מסירי איפור; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Emanuel Ungaro Italia S.r.l.

Address: 12/a Via Vittor Pisani  , Milano, Italy

Identification No.: 62726

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EMANUEL UNGARO

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210729 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25330/11/2009



Germany , 23/10/2007 גרמניה , 23/10/2007

Priority Date דין קדימה

Cosmetics; all included in class 3. תכשירי קוסמטיקה; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 45573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

AQUAMATT

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210772 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25430/11/2009



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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yeheskel Karavani שם: יחזקאל קרואני

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 53200721מספר זיהוי: 53200721

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. E. Eligula & Co., Adv.

Address: 65 Ygal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: ד"ר א. אליגולא ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 65  , תל אביב, 67443, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words FALAFEL and פלאפל , but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פלאפל ו
-FALAFEL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FALAFEL KARAVANI

פלאפל קרוואני

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210798 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25530/11/2009



Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; fruit sauces; edible oils and fats; salad 
dressings; preserves; garlic cubes, chili cubes, ginger 
cubes, horseradish cubes; refrigerated or frozen food 
products; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות;
רטבי פירות; שמני ושומני מאכל; רטבים לסלט; שימורים;

קוביות שום, קוביות צ'ילי, קוביות ג'ינג'יר, קוביות חזרת הגינה;
מוצרי מזון מקוררים או קפואים; כולם כלולים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Fassmore Ltd. שם: פסמור בע"מ

Address: 117 Ahuza street  , Raanana, Israel כתובת : רחוב אחוזה 117  , רעננה, ישראל

Identification No.: 513646893מספר זיהוי: 513646893

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words FROZEN FOODS 
separately, but in the combination of the mark.

FROZEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOODS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FASS FROZEN FOODS

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210811 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25630/11/2009



Computer software and hardware for editing and 
interactive delivery of video; digital video recorders; 
electronic video surveillance products, namely, 
electronic components of security systems; video 
recorders; video recorders and video reproducing 
apparatus; parts and fittings for the aforementioned 
products; all included in class 9.

תוכנות וחומרות מחשב עבור עריכה והעברה אינטראקטיביים
של וידאו; התקני הקלטת וידאו דיגיטליים; מוצרי השגחת וידאו
אלקטרוניים, דהיינו רכיבים אלקטרוניים של מערכות בטיחות;
התקני הקלטת וידאו; התקני הקלטת וידאו והתקני שחזור

וידאו; חלקים ומתאמים עבור הטובין דלעיל; כולם כלולים בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BriefCam Ltd. שם: בריפקאם בע"מ

Address: G.G. Communication Centre Neve Ilan, D.N. 
Harei Yehuda, Israel

כתובת : מרכז תקשורת ג.ג. נוה אילן, ד.נ. הרי יהודה, ישראל

Identification No.: 514069392מספר זיהוי: 514069392

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210812 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25730/11/2009



On-line services, namely providing information in the 
field of business via the Internet; all included in class 
35.

שירותי און ליין, דהיינו אספקת מידע בתחום העסקי דרך
האינטרנט ; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TIME INC.

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

Identification No.: 5905

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

FORTUNE

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210858 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25830/11/2009



Cosmetics, cosmetic preparations; preparations for 
the hair; dermatological preparations; preparations 
for anti-wrinkle and anti-aging; preparations for 
slimming; skin preparations; patches for skin; non-
medicated toilet preparations; preparations for 
enhancing skin appearance; preparations for 
colouring the skin, lips and nails; preparations and 
patches for rejuvenating, hydrating, exfoliating and 
cleansing the skin; preparations for the bath and 
shower; soaps; moisturizers; emollient creams and 
lotions; anti-perspirants; deodorants for personal use; 
footcare preparations; skin and hair creams; 
ointments; body toners; body cleansers; dentifrices; 
non-medicated ointments; lotions; tonics; lotions and 
tonics for the skin and hair; personal care products, 
all included in class 3.

קוסמטיקה, תכשירי קוסמטיקה; תכשירים לשיער; תכשירים
דרמטולוגים; תכשירים נגד קמטים ונגד זקנה; תכשירים

להרזיה; תכשירים לעור; תחבושות לעור; תכשירי טיפוח לא
רפואיים; תכשירים לשיפור מראה העור; תכשירים לצביעת
העור, השפתיים והציפורניים;  תכשירים ותחבושות לחידוש,
מיום, השרת שיער וניקוי העור; תכשירים לאמבטיה ולמקלחת;

סבונים; קרם לחות; קרמים  ותחליבים מרגיעים ; אנטי-
פרספירנט;  דאודורנטים לשימוש אישי; תכשירי טיפוח לכפות
רגליים; קרמים לעור ולשיער; משחות;  מחטבים לגוף; מנקי
גוף;  משחות שיניים; משחות לא רפואיות; תחליבים; טוניק;
טוניק ותחליבים לעור ולשיער; מוצרים לטיפוח אישי; הכל כלול

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brands Worldwide Holdings I.P. Pty Limited

Address: Bondi Junction, NSW, Australia

Identification No.: 68344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DERMAL THERAPY 
separately, but in the combination of the mark.

DERMAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
THERAPY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210866 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 25930/11/2009



Medicated ointments, lotions, creams and tonics; 
medicated preparations for the skin and hair; 
medicated dermatological preparations; medicated 
toilet preparations for the skin and hair; medicated 
skin creams; medicated skin lotions; medicated 
moisturizing creams and lotions; medicated emollient 
creams and lotions; medicated footcare products; 
medicated personal care products, all included in 
class 5.

משחות רפואיות; תחליבים; קרמים וטוניק; תכשירים רפואיים
לעור ולשיער; תכשירים דרמטולוגים רפואיים; תכשירי טיפוח
רפואיים לעור ולשיער;  קרמים רפואיים לעור; תחליבי עור

רפואיים; קרם לחות ותחליבים רפואיים; קרמים ותחליבי רחצה
מרגיעים רפואיים; מוצרי טיפוח רפואיים לכפות הרגליים; מוצרי

טיפוח אישי רפואיים, הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brands Worldwide Holdings I.P. Pty Limited

Address: Bondi Junction, NSW, Australia

Identification No.: 68344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DERMAL THERAPY 
separately, but in the combination of the mark.

DERMAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
THERAPY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210867 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26030/11/2009



Bags, trunks, suitcases, attache cases, valises, 
purses, sacks, briefcases, wallets and cases made of 
leather and/or textiles and/or wood and/or metal 
and/or plastic, as well as parts thereof, namely side 
pockets, outer pockets, handles, grips, carrying 
straps, locks, buckles, velcro straps, clasps, inner 
compartments, casters and mounts or brackets; 
garment or clothing bags; all included in class 18.

תיקים, תיקי אחסון, תיקים מחוברים, מזוודות, ארנקים,
תרמילים, תיקי מסמכים, ארנקים לגבר, ותיקים עשויים מעור
ו/או טקסטיל ו/או עץ ו/או מתכת ו/או פלסטיק, וכן חלקים

עבורם, דהיינו, כיסי צד, כיסים חיצוניים, ידיות, תפסנים, רצועות
לנשיאה, מנעולים, אבזמים, רצועות סקוץ', קליפסים, תאים

פנימיים, גלגלים וארגוניות או סוגרים; תיקים ללבוש או לבגדים;
הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DICOTA GmbH

Address: Bietigheim-Bissingen, Germany

Identification No.: 68569

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DICOTA

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210890 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26130/11/2009



Bags, trunks, suitcases, attache cases, valises, 
purses, sacks, briefcases, wallets and cases made of 
leather and/or textiles and/or wood and/or metal 
and/or plastic, as well as parts thereof, namely side 
pockets, outer pockets, handles, grips, carrying 
straps, locks, buckles, velcro straps, clasps, inner 
compartments, casters and mounts or brackets; 
garment or clothing bags; all included in class 18.

תיקים, תיקי אחסון, תיקים מחוברים, מזוודות, ארנקים,
תרמילים, תיקי מסמכים, ארנקים לגבר, ותיקים עשויים מעור
ו/או טקסטיל ו/או עץ ו/או מתכת ו/או פלסטיק, וכן חלקים

עבורם, דהיינו, כיסי צד, כיסים חיצוניים, ידיות, תפסנים, רצועות
לנשיאה, מנעולים, אבזמים, רצועות סקוץ', קליפסים, תאים

פנימיים, גלגלים וארגוניות או סוגרים; תיקים ללבוש או לבגדים;
הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DICOTA GmbH

Address: Bietigheim-Bissingen, Germany

Identification No.: 68569

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

base xx

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210892 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26230/11/2009



Combs and brushes, hairbrushes, hair combs, 
cosmteic brushes; hair styling tools; all included in 
class 21.

מסרקים ומברשות, מברשות לשיער, מסרקים לשיער, מברשות
לצרכים קוסמטיים, כלים לעיצוב שיער; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA. S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 68570

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210895 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26330/11/2009



Snacks incldued in class 29. חטיפים הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ARIEH SOLOMON שם: אריה סולומון

Address: 15 Sheshet Hayamim Streer, Or Yehuda, P.O.B 
260, 60200, Israel

כתובת : רחוב ששת הימים 15, אור יהודה, ת.ד.260, 60200,
ישראל

Identification No.: 5615976מספר זיהוי: 5615976

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word FRUSHI and the words 
FRUIT FILLED SUSHI, but in the combination of the 
mark.

FRUSHI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמילים FRUIT FILLED SUSHI, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210896 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26430/11/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Cosmetics, toiletries, personal care products; all for 
kids and youth; all included in class 3.

דברי קוסמטיקה, תמרוקים, מוצרי טיפוח אישי; הכל עבור ילדים
ונוער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

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

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

KIDS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210899 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26530/11/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Jewelry and watches for kids and youth; all included 
in class 14.

תכשיטים ושעונים עבור ילדים ונוער; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

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

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

KIDS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210900 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26630/11/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses;  all for 
kids and youth; all included in class 18.

תיקים, תרמילים, מטריות, ארנקים, תיקים לכסף; הכל עבור
ילדים ונוער; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

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

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

KIDS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210901 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26730/11/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing, footwear, headwear; all for kids and youth; 
all included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הכל עבור ילדים ונוער;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

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

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

KIDS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210902 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26830/11/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Retail and online retail services featuring a wide 
variety of goods for kids and youth; all included in 
class 35.

שירותי מכירה קמעונאית ומכירה קמעונאית מקוונת של מבחר
רחב של מוצרים עבור ילדים ונוער; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

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

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

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

KIDS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210904 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 26930/11/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Retail and online retail services in the field of 
clothing, headwear and footwwear, cosmetics, 
toiletries, personal care products, jewelry, watches, 
bags, backpacks, umbrellas, wallets and purses; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית ומכירה קמעונאית מקוונת בתחום
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, תכשירי קוסמטיקה,

תמרוקים, מוצרים לטיפוח הגוף, תכשיטים, שעונים, תיקים,
תרמילים, מטריות, ארנקים ותיקי יד; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

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

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210910 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27030/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GA MODEFINE S.A.

Address: Via penate 4  , Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 52274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COLLEZIONI בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ARMANI COLLEZIONI

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210915 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27130/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GA MODEFINE S.A.

Address: Via penate 4  , Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 52274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

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

JUNIOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ARMANI JUNIOR

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210916 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27230/11/2009



Pharmaceutical and veterinary products and 
preparations for cardio-vascular health; homeopathic 
products and preparations; foodstuffs adapted for 
medical or medical-dietetic use; dietetic substances 
adapted for medical use, food supplements, extracts 
and ingredients for medical or medical-dietetic 
purposes; enzymes, sugars, vitamins, vitamin 
preparations, minerals and mineral products for 
medical purposes; medicinal herbs and herbal drinks 
for medical purposes; foodstuffs for medical or 
veterinary purposes; food supplements for medical-
cosmetic purposes; all included in class 5.

מוצרים ותכשירים רוקחיים ווטירנרים לבריאות כלי הדם והלב;
מוצרים ותכשירים הומאופתים; דברי מאכל מותאמים לשימוש
רפואי או רפואי-דיאטטי ; חומרים דיאטטים  מותאמים לשימוש
רפואי, תוספי מזון, תמציות ומרכיבים למטרות רפואיות או
רפואיות-דיאטטיות , אנזימים, סוכרים, ויטמינים, תכשירי

ויטמינים, מינרלים ומוצרי מינרלים לשימוש רפואי; צמחי מרפא
ומשקאות צמחים למטרות רפואיות; דברי מאכל למטרות
רפואיות או ווטינריות; תוספות מזון למטרות רפואיות-

קוסמטיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mr. Dirk Verhaeghe & Ms. Greet Damme

Address: Boekweithofstraat 10  , Haasdonk, Belgium

Identification No.: 68351

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZEROCHOL

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210918 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27330/11/2009



Foodstuffs of animal origin with a nutritional and/or 
physiological effect, including dietetic foods not 
adapted for medical use; food supplements, extracts 
and ingredients, not adapted for medical use, all 
these with a nutritional and/or physiological effect; 
protein for human consumption  with a nutritional 
and/or physiological effect; all included in class 29.

דברי מאכל שמוצאם מבעלי חיים עם השפעה תזונתית ו/או
פיזיולוגית, כולל מזון דיאטטי לא מותאם לשימוש רפואי; תוספי
מזון, תמציות ומרכיבים, לא מותאמים לשימוש רפואי, כולם עם

השפעה תזונתית ו/או פיזיולוגית; חלבון לצריכת אדם עם
השפעה תזונתית ו/או פיזיולוגית; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mr. Dirk Verhaeghe & Ms. Greet Damme

Address: Boekweithofstraat 10  , Haasdonk, Belgium

Identification No.: 68351

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZEROCHOL

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210919 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27430/11/2009



Foodstuffs of vegetable origin with a nutritional 
and/or physiological effect, including dietetic 
foodstuffs not adapted for medical use; food 
supplements, extracts and ingredients, with a 
nutritional and/or physiological effect, not adapted for 
medical use; herbs and herbal products, and 
products based thereon,with a nutritional and/or 
physiological effect, not for medical purposes; all 
included in class 30.

דברי מאכל מירקות עם השפעה תזונתית ו/או פיזיולוגית, כולל
דברי מאכל דיאטטיים לא מותאמים לשימוש רפואי; תוספי מזון,
תמציות ומרכיבים, עם השפעה תזונתית ו/או פיזיולוגית, לא
מותאמים לשימוש רפואי; צמחים ומוצרי צמחים, ומוצרים

המבוססים עליהם, עם השפעה תזונתית ו/או פיזיולוגית, לא
למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mr. Dirk Verhaeghe & Ms. Greet Damme

Address: Boekweithofstraat 10  , Haasdonk, Belgium

Identification No.: 68351

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZEROCHOL

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210920 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27530/11/2009



U.S.A. , 15/11/2007 ארה"ב , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

T-shirts, pants, jackets, yoga pants, yoga shirts, hats, 
shoes, boots, rainwear, sweatshirts, socks; all 
included in class 25.

חולצות קצרות, מכנסיים, ז'קטים, מכנסי יוגה, חולצות יוגה,
כובעים, נעליים, מגפיים, לבוש גשם, אפודות, גרביים; כולם

כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SENGSTAKEN ENTERPRISES, INC.

Address: Oxnard, California, U.S.A.

Identification No.: 68368

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211018 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27630/11/2009



Mechanical toys; all goods included in class 28. צעצועים מיכניים; כל הסחורות נכללות בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG

Address: Furth, Germany

Identification No.: 30377

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DICKIE

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211033 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27730/11/2009



Playthings, toys, games; parlour games, electric and 
electronic games, card games, board games, chess 
sets, domino and lottery games, fishing games, 
banging and hammering games, games of skill, 
dough modelling games, modelling games containing 
various mould stamps, games of chance, dice 
games, instructional and learning games, games of 
patience, brain-teasers, activity games, board 
games, plug-in games and mosaic games, magnetic 
games, table football games, casting, porcelain and 
glass-working games, games magazines, magic kits, 
jigsaw puzzles, medical and cosmetics games and 
filled medical and cosmetics cases, games 
accessories; toy figures, game plans, move 
indicators for chess, toy money, games counters, 
dice, cups for dice; handicraft kits being toy goods, 
and accessories therefor; wooden blanks, wood 
chips, covers, weaving frames; all goods included in 
class 28.

אמצעי משחק, צעצועים, משחקים; משחקי טרקלין, משחקי
חשמל ואלקטרוניקה, משחקי קלפים, משחקי לוח, מערכות
שחמט, משחקי דומינו ולוטו, משחקי דיג, משחקי הטחה

ודפיקות פטיש, משחקי ידע, משחקי עיצוב בצק, משחקי עיצוב
המכילים גלופות חותמת מגוונות, משחקי מזל, משחקי קובייה,
משחקי הדרכה ולימוד, משחקי סבלנות, מגרי חשיבה, משחקי
פעילות, משחקי כרטיס, משחקי חיבור חשמלי ומשחקי פסיפס,
משחקי מגנט, משחקי כדור רגל שולחני, הטלה, משחקי עיבוד
פורצלן וזכוכית, משחקים בכתבי עת, ערכות קסם, משחק
הרכבה משונן, משחקים רפואיים וקוסמטיים ותיבות מילוי
לתרופות וקוסמטיקה, אביזרי משחק; צעצועי דמויות, תכנון

משחק, אינדיקטורי מהלכים לשחמט, צעצועי כסף, מוני משחק,
קובייה גביעים עבור קובייה; ערכות מלאכת יד שמשמשים
כצעצוע טובין, ואביזרים מזה; כיסוי עץ, שבבי  עץ, כיסויים,

מסגרות טוויה; כל הסחורות נכללות בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NORIS-SPIELE Georg Reulein GmbH & Co. KG

Address: Furth, Germany

Identification No.: 68373

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

noris

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211037 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27830/11/2009



Medical devices, namely pump units for promoting 
wound healing, receptacles for collecting wound 
drainage, and parts and accessories for the 
foregoing; all included in class 10.

מכשירים רפואיים, דהיינו יחידות משאבה לקידום ריפוי של
פצעים, כלי קיבול לאיסוף ניקוז הפצעים וחלקים ועזרים להנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KCI Licensing, Inc.

Address: 8023 Vantage Drive  , San Antonio, Texas, 
78230, U.S.A.

Identification No.: 56856

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211046 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 27930/11/2009



Fitness and sport, aerobic, body shaping and 
strengthening, stretching and relaxation training; 
guidance for right nutrition; all included in class 41.

אימוני כושר וספורט, אירובי, עיצוב וחיזוק הגוף, מתיחות
והרפיה; הדרכה לתזונה נכונה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lital Sela שם: ליטל סלע

Address: כתובת : רחוב יסמין 9  , הוד השרון, 45216, ישראל

Identification No.: 38709366מספר זיהוי: 38709366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS LAW OFFICE

Address: Square Tower 35 floor, Tel Aviv-Yafo , 67021, 
Azrieli Center 5, Israel

שם: סי.בי.אל.אס עורכי דין

כתובת : המגדל המרובע קומה 35, תל אביב-יפו, 67021, מרכז
עזריאלי 5, ישראל

Feminique

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211061 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28030/11/2009



Fitness and sport, aerobic, body shaping and 
strengthening, stretching and relaxation training; 
guidance for right nutrition; all included in class 41.

אימוני כושר וספורט, אירובי, עיצוב וחיזוק הגוף, מתיחות
והרפיה; הדרכה לתזונה נכונה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lital Sela שם: ליטל סלע

Address: כתובת : רחוב יסמין 9  , הוד השרון, 45216, ישראל

Identification No.: 38709366מספר זיהוי: 38709366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: CBLS LAW OFFICE

Address: Square Tower 35 floor, Tel Aviv-Yafo , 67021, 
Azrieli Center 5, Israel

שם: סי.בי.אל.אס עורכי דין

כתובת : המגדל המרובע קומה 35, תל אביב-יפו, 67021, מרכז
עזריאלי 5, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of words FITNESS DESIGNED FOR 
WOMEN, but in the combination of the mark.

FITNESS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DESIGNED FOR WOMEN, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211062 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28130/11/2009



France , 09/11/2007 צרפת , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Soaps, perfumery products, perfumes, toilet waters, 
essential oils, hair lotions, perfumed gels and 
perfumed lotions for body and face care, deodorants, 
bath gels, shower gels, after shave balms and after 
shave lotions; all included in class 3.

סבונים, מוצרי פרפומריה, בשמים, מי טואלט, שמנים
ארומטיים, קרם לחות לשיער, ג'לים מבושמים וקרמים

מבושמים לגוף ולפנים , דיאודורנטים, ג'ל אמבט, ג'ל למקלחת,
אפטרשייב ותרחיץ לאחר הגילוח; הנכללים כולם בוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HOMME SPORT 
separately, but in the combination of the mark.

HOMME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SPORT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211063 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28230/11/2009



Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed telephones, 
answering machines, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world- wide 
communications networks (such as an internet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; all included in class 9.

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה;
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת
הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים,
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון,
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים,
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים,

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TV בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211066 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28330/11/2009



Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, Tel Aviv, P.O.B 62086, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, תל אביב, ת.ד.62086, 61620, ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer  & Ady Kaplan & Co., 
Law Of

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', משרד עו"ד

כתובת : בית ציון שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 28430/11/2009



Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה,
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת
מחשבים עולמית; הספקת חיבורי תקשורת למאגרי נתונים
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, Tel Aviv, P.O.B 62086, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, תל אביב, ת.ד.62086, 61620, ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer  & Ady Kaplan & Co., 
Law Of

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', משרד עו"ד

כתובת : בית ציון שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TV בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211067 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28530/11/2009



U.S.A. , 02/11/2007 ארה"ב , 02/11/2007

Priority Date דין קדימה

Online retail store relating to magazines, books, 
newsletters, periodicals and documents; included in 
class 35.

חנות קמעונית מקוונת בקשר למגזינים, ספרים, עיתונים, כתבי
עת ומסמכים; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MAGCLOUD

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211083 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28630/11/2009



U.S.A. , 02/11/2007 ארה"ב , 02/11/2007

Priority Date דין קדימה

Publishing services; publication of electronic 
magazines; all included in class 41.

שירותי הוצאה לאור, הוצאה לאור של כתבי עת אלקטרוניים;
הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MAGCLOUD

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211084 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28730/11/2009



Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. Financial services,investment advisory 
services, investment management services, asset 
management services, and investment services in 
the nature of an investment fund; included in class 
36.

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא נייד. שירותים
כלכליים, שירותי ייעוץ השקעות,שירותי ניהול השקעות, שירותי
ניהול נכסים, ושירותי השקעות בדמות קרן השקעות; הנכללים

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tudor Investment Corporation

Address: 1275 King Street  , Greenwich, Connecticut, 
U.S.A.

Identification No.: 67801

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words FUND and LTD. 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FUND ו
-LTD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TUDOR TENSOR FUND LTD.

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211152 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28830/11/2009



U.S.A. , 28/04/2008 ארה"ב , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

Financial services, namely investment management 
services, investment advice, management of capital 
investment funds, hedge fund investment services, 
financial asset management services, management 
of portfolios of hedge funds; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, דהיינו שירותי ניהול השקעות, יעוץ
השקעות, ניהול השקעות של קרנות הון, שירותי השקעות קרן
גידור, שירותי ניהול נכסים פיננסיים, ניהול תיקי קרנות גידור;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arden Asset Management LLC

Address: 375 Park Ave. 32nd Fl.  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 68402

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ASSET MANAGEMENT 
LLC, but in the combination of the mark.

ASSET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MANAGEMENT LLC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211172 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 28930/11/2009



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; toiletries; 
fragrances and incenses; detergents; cleansers for 
water purifiers and water ionizers; cleaning solutions; 
cleaning preparations for apparatus and instruments; 
hair care preparations; gel for household ultrasonic 
facial equipment; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצי שיער; משחות שיניים;
תכשירי טואלטיקה; תכשירים נותני ריח ותכשירי קטורת;

דטרגנטים; תכשירי ניקוי עבור טיהור מים ומטהר מים; תמיסות
ניקוי; תכשירי ניקוי עבור התקנים ומכשירים; תכשירים לטיפול
ושמירת השיער; ג'ל עבור ציוד פנים אולטראסוני ביתי; כולם

כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211181 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29030/11/2009



Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; industrial oil; lubricating oil; all 
included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות
אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק
(לרבות בנזין למנועים) וחומרי מאור; נרות ופתילות עבור
תאורה; שמן סיכה; שמן מסכך; כולם כלולים בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211182 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29130/11/2009



Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; toilet seat covers of 
textile; sheets (textile); toilet lid cover of textile; pillow 
cases; all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם כלולים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; כיסויי מושב אסלה מטקסטיל; סדינים (טקסטיל);
כיסוי מכסה אסלה מטקסטיל; כיסויי כרית; כולם כלולים בסוג

.24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211194 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29230/11/2009



Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); bath mats; Tatami mats; floor mats for 
lavatory use; floor coverings; all included in class 27.

שטיחים , מרבדים, שטיחונים ומחצלאות, לינוליאום וחומרים
אחרים לכיסוי רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג);

שטיחי אמבט; שטיחי טאטאמי; שטיחי ריצפה לשימוש בבית
שימוש; כיסויי רצפה; כולם כלולים בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211195 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29330/11/2009



Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; finance; issuance of credit cards; 
electronic payment services; electronic funds transfer 
services;  all included in class 36.

ביטוח; ענייני פיננסים; עניינים מוניטריים; ענייני נדל"ן ;
פיננסים; ביטוח של כרטיסי אשראי; שירותי תשלום אלקטרוני;

שירותי העברת קרנות; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211198 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29430/11/2009



Treatment of materials; optical disc pressing; 
duplication of sound and video discs; transfer of 
photographs onto optical discs; all included in class 
40.

טיפול של חומרים; העתקת תקליטור אופטי; שכפול של
תקליטורי קול ווידאו; העברה של תמונות לתקליטורים אופטיים;

כולם כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211199 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29530/11/2009



Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer software 
design; computer programming; maintenance of 
computer software; computer system design; 
configuration of computer systems; testing and 
research relating to electric/electronic machines, 
apparatus and instruments; computer rental; 
providing computer programs; leasing access time to 
a computer database; website design; hosting 
computer sites (websites); updating of computer 
software; recovery of computer data; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ופיתוח הקשורים עימם;
שירותי אבחון ומחקר תעשייתיים; עיצוב ותכנון של חומרות
ותוכנות מחשב; פיתוח תוכנות מחשב; תכנות מחשב; אחזקה
של תוכנות מחשב; פיתוח מערכת מחשב; קונפיגורציה של

מערכות מחשב; בדיקה ואבחון המתייחסים למכונות , התקנים
ומכשירים חשמליים/ אלקטרוניים; השכרת מחשבים; הענקת
תוכניות מחשב; השכרת זמן גישה למאגר נתונים ממוחשב;
פיתוח אתר; אירוח אתרי מחשב (אתרי אינטרנט); עדכון של

תוכנות מחשב; שחזור של נתוני מחשב; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211201 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29630/11/2009



Services for providing food and drink; temporary 
accommodation;  rental of furniture; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; אכסון זמני; השכרה של
רהיטים; כולם כלולים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211202 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29730/11/2009



Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; massage and 
therapeutic shiatsu (finger pressure) massage; 
provision of medical information; rental of medical 
apparatus and instruments; dietary and nutritional 
guidance; physical examination; beautification and 
hair dressing; rental of machines and apparatus for 
use in beauty salons and barbers’ shops; provision of 
information related to beautification; provision of 
information related to hair dressing; health care; pet 
grooming; manicuring; consultation, relating to 
beautification; provision of information related to 
nursing care; nursing care for elderly people; all 
included in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; שירותי טיפול וטיפוח
היגייניים ויופי עבור בני אדם או בעלי חיים; שירותי חקלאות,
גננות ויערנות; שירותי עיסוי ושירותי עיסוי שיאטסו רפואי
(לחיצת אצבע); הענקת מידע רפואי; השכרה של התקנים

ומכשירים רפואיים; הדרכת דיאטה ותזונה; בדיקה פיזית; סלוני
יופי ושיער; השכרה של מכונות והתקנים לשימוש בסלוני יופי או
במספרות; הענקה של מידע הקשור ליופי; הענקה של מידע
הקשור לתספורת; שמירת הבריאות; מספרת חיות מחמד;
שירותי מניקור; יעוץ בנוגע ליופי; הענקה של מידע הקשור
לטיפול סיעודי; שירותי סיעוד עבור בני אדם מבוגרים; כולם

כלולים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211203 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29830/11/2009



Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
rental of household electric heating appliances; 
facility guard; personal body guarding; night guards; 
monitoring of burglar and security alarms; all included 
in class 45.

שירותים משפטיים; שירותי בטיחות עבור ההגנה של רכוש ובני
אדם; שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות
על צרכי הפרטים; השכרה של התקני חימום חשמליים ביתיים;
שמירת מתקן; שומרי ראש; שמירת לילה; השגחה של מערכות

אזעקת פריצה ובטיחות; כולם כלולים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211204 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 29930/11/2009



Educational and instructional servcies, including 
teaching the english language, including on-line 
access to all of such services; publishing and 
publication of instructional and educational books; all 
included inclass 41.

שירותי חינוך והוראה הכוללים לימוד השפה האנגלית; לרבות
מתן שירותים אלה בדרך מקוונת; הוצאה לאור של ספרים,

ספרי הוראה ולימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Yazamut Ve Molut (1981) Ltd. שם: קידום יזמות ומולות (1981) בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511158388מספר זיהוי: 511158388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SCORE, מרכזי אנגלית
.separately, but in the combination of the mark לילדים

,SCORE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
מרכזי אנגלית לילדים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211211 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30030/11/2009



Educational and instructional services, including 
teaching the English language, including on-line 
access to all of such services; publishing and 
publication of instructional and educational books; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והוראה הכוללים לימוד השפה האנגלית; לרבות
מתן שירותים אלה בדרך מקוונת; הוצאה לאור של ספרים,

ספרי הוראה ולימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Yazamut Ve Molut (1981) Ltd. שם: קידום יזמות ומולות (1981) בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511158388מספר זיהוי: 511158388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

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

SCORE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCORE!

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211212 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30130/11/2009



Educational and instructional services, including 
teaching the English language in summer courses, 
including on-line access to all of such services; 
publishing and publication of instructional and 
educational books; all included in class 41.

שירותי חינוך והוראה הכוללים לימוד השפה האנגלית במסגרת
קורסי קיץ; לרבות מתן שירותים אלה בדרך מקוונת; הוצאה

לאור של ספרים, ספרי הוראה ולימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Yazamut Ve Molut (1981) Ltd. שם: קידום יזמות ומולות (1981) בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511158388מספר זיהוי: 511158388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SUMMER, SCORE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SUMMER, SCORE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

summer score

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211213 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30230/11/2009



Educational and instructional services, including 
preparation for matriculation and psychometric 
exams; adult education services, including on-line 
access to all of such services; publishing of 
instructional and educational books; all included in 
class 41.

שירותי חינוך והוראה, הכוללים הוראת מקצועות בגרות; הכנה
לבחינות פסיכומטריות; הוראת מבוגרים; לרבות מתן שירותים
אלה בדרך מקוונת; הוצאה לאור של ספרי הוראה ולימוד;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lachman Tests Preparation Ltd. שם: לחמן הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3Azrieli center, Tel Aviv, 67023, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 3, תל אביב, 67023, ישראל

Identification No.: 511112013מספר זיהוי: 511112013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words בגרות, פסיכומטרי
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בגרות,
פסיכומטרי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211214 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30330/11/2009



Educational and instructional services, including 
preparation for matriculation and psychometric 
exams; adult education services, including on-line 
access to all of such services; publishing of 
instructional and educational books; all included in 
class 41.

שירותי חינוך והוראה, הכוללים הוראת מקצועות בגרות; הכנה
לבחינות פסיכומטריות; הוראת מבוגרים; לרבות מתן שירותים
אלה בדרך מקוונת; הוצאה לאור של ספרי הוראה ולימוד;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lachman Tests Preparation Ltd. שם: לחמן הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3Azrieli center, Tel Aviv, 67023, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 3, תל אביב, 67023, ישראל

Identification No.: 511112013מספר זיהוי: 511112013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words בגרות, פסיכומטרי
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בגרות,
פסיכומטרי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211215 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30430/11/2009



Benelux , 29/11/2007 בנלוקס , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

Preparations for bleaching and other substances for 
washing; preparations for cleaning, polishing, 
degreasing and abrading; soap, perfumes, essential 
oils, beauty masks, shaving preparations; cosmetic, 
hair lotions, dentifrices; depilatories; make-up 
removing preparations, lipsticks, beauty mask; 
beauty and toilet products; toilet products against 
perspiration; bath products (none for medical use); 
leather preservatives (polishing wax); creams for 
leather; all included in class 3.

תכשירים להלבנה וחומרים אחרים לכביסה; תכשירים לניקוי,
צחצוח, הסרת שומן ושפשוף; סבונים, בשמים, שמנים אתריים,
מסכות יופי, תכשירי גילוח; קוסמטיקה, תרחיצי שיער, משחות

שיניים; מסירי שיער, תכשירים להסרת איפור, שפתונים,
מסיכות יופי; מוצרי יופי וטואלט; מוצרי טואלט נגד הזעה;מוצרי
אמבט (לא לשימוש רפואי); חומרים משמרים לעור (שעווה

להברקה); משחות לעור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philippe Charriol International

Address: Zeemansstraat 13  , Rotterdam, The 
Netherlands

Identification No.: 68410

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211233 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30530/11/2009



Athletic shoes - namely, tennis shoes, basketball 
shoes, cross-country and jogging shoes, aerobic 
shoes, boating shoes, hiking shoes, cleated shoes 
for sports such as football, soccer, and baseball, 
active walking shoes, and casual shoes; all included 
in class 25.

נעלי אתלטיקה שהן, נעלי טניס, נעלי כדורסל, נעלי ריצת שטח
ונעלי ריצה, נעלי אירובי, נעלי שייט, נעלי הליכה, נעליים בעלות

זיזים לספורט כגון פוטבול, כדורגל ובייסבול, נעלי הליכה
אקטיבית ונעלי יום-יום; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: K-Swiss Inc.

Address: Westlake Village, California, U.S.A.

Identification No.: 14979

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The image of the shoe does not constitute a part of 
the mark.

דמות הנעל המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן
המבוקש.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211235 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30630/11/2009



U.S.A. , 06/11/2007 ארה"ב , 06/11/2007

Priority Date דין קדימה

Beach towels; bed blankets; bed linen; bed sheets; 
blanket throws; comforters; curtains; hand towels; 
handkerchiefs; kitchen towels; linen; plastic place 
mats; pillow cases; shower curtains; shower room 
curtains; table cloths not of paper; table linen; table 
mats not of paper; towels; all included in Class 24.

מגבות חוף;  סמיכות למיטה; כלי מיטה; סדינים למיטה;
סמיכות; כסתות;  וילונות; מגבות יד; ממחטות; מגבות למטבח;
מצעים; מצעיות מפלסטיק; ציפיות; וילונות למקלחת; וילונות

לחדר מקלחת; מפות שולחן לא מנייר; מצעי שולחן; מצעיות לא
מנייר; מגבות; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cloudco, Inc.

Address: One American Road Cleveland, OHIO, 44144, 
U.S.A.

Identification No.: 68414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

PACK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUSHI PACK

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211243 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30730/11/2009



Republic of Korea , 01/02/2008 קוריאה , 01/02/2008

Priority Date דין קדימה

TV receivers; Plasma Display Panel (PDP) television; 
Liquid Crystal Display (LCD) televison; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
imags; all included inc lass 9.

;(PDP) רסיברים לטלוויזיה; טלוויזיות פאנל תצוגת פלזמה
טלוויזיות תצוגת נוזל קריסטל (LCD); מערכת להקלטה, שידור

או מחזור של צליל או תמונה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG Electronics Inc.

Address: Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 59901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

SLIM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ART SLIM

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211249 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30830/11/2009



Lime juice beverage; included in class 32. משקה בטעם ליים ג'יוס; הנכללת בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B. CREATIVE LTD. שם: בי. קריאטיב בע"מ

Address: Tel Aviv, P.O.B 26056, 61260, Israel כתובת : תל אביב, ת.ד.26056, 61260, ישראל

Identification No.: 513930222מספר זיהוי: 513930222

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIME JUICE and the 
device of a lemon separately, but in the combination 
of the mark.

LIME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JUICE ובדמות הלימון בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211257 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 30930/11/2009



Computer  hardware  for  telecommunications;  
computer telephony software; telecommunications   
equipment   composed   primarily   of  telephones  
and videophones,  voice  mail  hardware  and  
software,  caller ID hardware and software,  voice  
over IP hardware and software, telephone display 
screens, video  screens,  video  screens  for  use  
within  a video phone, and video cameras  for  use  in 
a video phone; Computer hardware; computer 
networking hardware;  set  top boxes; Computer 
software for wireless content delivery; apparatus  and  
instruments relating to satellite communications; 
satellite transmitters  and  receivers;  Computer  
software  for  providing voice and images   over   
Internet   protocol  peer-to-peer  communications;  
digital electronic  devices  for  recording,  organizing,  
transmitting, receiving, manipulating,  playing  and  
reviewing  text,  data, image, audio and video files;  
computer  software  for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating,  playing  and  
reviewing  text, data, image, audio, and video files;  
computer  hardware  and  computer  software  for  
the reproduction, processing  and  streaming of 
audio, video and multimedia content; computer 
hardware  and  software  for  controlling  the 
operation of audio and video devices and for viewing, 
searching and/or playing audio, video, television, 
movies, photographs and other digital images, and 
other multimedia content; software  for  the  
synchronization  of  data  between  a remote station 
or device;  computer  programs  for  accessing, 
browsing and searching online databases; computer  
hardware  and  software  for  providing   
integratedtelephone  communication  with  
computerized  global  information networks; monitors;  
adapter  cards;  rechargeable  batteries; chargers; 
chargers for electric  batteries;  headphones;  stereo  
headphones;  in-ear  headphones; stereo  speakers;  
audio speakers; audio speakers for home; personal 
stereo speaker  apparatus;  microphones;  
webcameras; apparatus for connecting and charging  
portable  and  handheld  digital  electronic  devices;  
parts and fittings   for   all  the  aforesaid  goods;  
electronic  audio  and  video components; electronic 
manuals (downloadable) distributed therewith; all 
included in class 9.

חומרת מחשב לטלקומוניקציה;  תוכנת מחשב לטלפוניה; ציוד
טלקומוניקציה המורכב בעיקר מטלפונים ווידאופונים, חומרה
ותוכנה לדואר קולי, חומרה ותוכנה לזיהוי המתקשר , חומרה

ותוכנה לטלפוניה בפרוטוקולי אינטרנט, מסכים להצגת
טלפוניה, מסכי וידיאו, מסכי וידיאו לשימוש בוידיאופון, ומצלמות

וידיאו לשימוש בוידיאופון; חומרת מחשב; חומרת מחשב
רשתית;  ממירים;  תוכנת מחשב להעברת תוכן  אלחוטית;
מערכת ומכשור הקשורים לתקשורת לוויינים;  משדרים
ומקלטים לווייניים; תוכנת מחשב להעברת קול ותמונות

בפרוטוקולי אינטרנט לצורך תקשורת  חבר-אל-חבר; רכיבים
דיגיטאליים אלקטרוניים להקלטה, ארגון, העברה,  קבלה,
תפעול, הצגה וסקירה של טקסט, מידע, תמונות, קבצי אודיו
וקבצי וידאו; תוכנת מחשב לארגון, העברה, קבלה, תפעול,
הצגה וסקירה של טקסט, מידע, תמונות, קבצי אודיו וקבצי
וידאו; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשעתוק, עיבוד וזרימת

אודיו, וידאו ומולטימדיה; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשליטה
בפעולה של רכיבי אודיו ווידאו כדי לצפות, לחפש ו/או להציג
אודיו, וידאו, טלוויזיה, סרטים, תצלומים ותמונות דיגיטאליות

אחרות, ותוכן מולטימדיה אחר; תוכנה לסינכרוניזצית מידע  עם
תחנה מרוחקת או רכיב  מרוחק; תוכנות מחשב להשגת גישה,
גלישה וחיפוש במאגרי מידע ברשת; חומרת מחשב ותוכנת

מחשב לאספקת תקשורת טלפונית מאוחדת עם רשתות מידע
גלובליות ממוחשבות; מוניטורים; כרטיסים המתחברים ללוח
האם של המחשב; סוללות נטענות; מטענים; מטענים לסוללות
חשמליות; אוזניות; אוזניות לסטריאו; אוזניות הנכנסות לתוך
האוזן; רמקולים לסטריאו; רמקולים לאודיו; רמקולים לאודיו
לבית; מערכת לרמקול סטריאו אישי; מיקרופונים; מצלמות
רשת; מערכת לחיבור והטענה של רכיבים דיגיטאליים

אלקטרוניים  ניידים ונישאים; חלקים ואביזרים לכל הטובין
האמורים לעיל; רכיבי אודיו ווידאו אלקטרוניים; ספרי הדרכה
אלקטרוניים (ניתנים להורדה) המחולקים עמם; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

VADO

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211303 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31030/11/2009



Owners

Name: Creative Technology Ltd

Address: Creative Resource, Singapore

Identification No.: 19065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

Address: 1 Mercaz Azrieli  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטי הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ג כסלו תש"ע - 31130/11/2009



Vehicle repair services, included in class 37. שירותי תיקונים לכלי רכב, הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Central Grarage for Japanese Automobiles 
Holon Ltd.

שם: מוסך מרכזי לרכב יפני חולון בע"מ

Address: Hapeled 10, Holon , Israel כתובת : רחוב הפלד 10  , חולון, ישראל

Identification No.: 511679854מספר זיהוי: 511679854

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Natally Adruki, Adv.

Address: 31/5 Hagalil St., Natanya, Israel

שם: נתלי אדרוקי, עו"ד

כתובת : רח' הגליל 31/5  , נתניה, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words חולון and מוטורס
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בחולון ו-מוטורס
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

חולון מוטורס

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211321 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31230/11/2009



U.S.A. , 08/11/2007 ארה"ב , 08/11/2007

Priority Date דין קדימה

Operating an online marketplace for others and 
business to business exchange; all included in class 
35.

הפעלת שוק מקוון לאחרים ושוק עסק לעסק; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BootBe Inc.

Address: 16247 East Crestline Lane, Centennial Lane, 
CO, 80015, U.S.A.

Identification No.: 70603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

BOOTB

Application Date 09/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211329 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31330/11/2009



Banking, fund investments, loans (financing), capital 
investments, savings banks, credit card services, 
debit card services, financing services, exchanging 
money; all included in class 36.

שירותי בנקאות, השקעות קרנות, הלוואות (פיננסים), השקעות
הון, בנקי חסכון, שירותי כרטיס אשראי, שירותי כרטיס חיוב,

שירותים פיננסים, שירותי המרת כספים; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BANCO BRADESCO S/A

Address: Osasco, Brazil

Identification No.: 67674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

BANK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211330 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31430/11/2009



Cosmetic products for the treatment and the care of 
the skin; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה עבור הטיפול והטיפוח של העור; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SPLASH CORPORATION

Address: Novaliches, Quezon City, Metro Manila, 
Philippines

Identification No.: 63933

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SKIN and WHITE 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SKIN ו
-WHITE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211331 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31530/11/2009



Travel arrangment and tourist services; all included in 
class 39.

ארגון נסיעות ושירותי תיירות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEGA NOFESH YASHIR LTD. שם: מגה נופש ישיר בע"מ

Address: 8 Menorat Hamaor Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב מנורת המאור 6  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514095496מספר זיהוי: 514095496

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Willi Itzhaki, Adv.

Address: 7 Jabotinsky St.  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: וילי יצחקי, עו"ד

כתובת : רח' זבוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מגה and נופש ישיר, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מגה ו-נופש
ישיר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מגה נופש ישיר

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211373 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31630/11/2009



Advertising and trade, tourist information service, 
Internet search engines; all incuded in class 35.

פרסום ומסחר, שירותי מידע לתייר, מנועי חיפוש באינטרנט;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Search Israel שם: סרצ' ישראלרחוב ישעיהו 32

Address: 32 Yishayahu Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 557911260מספר זיהוי: 557911260

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SEARCH, ISRAEL 
separately, but in the combination of the mark.

,SEARCH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ISRAEL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211374 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31730/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; books; booklets; 
brochures; magazines; catalogues; postcards; 
stationery; paper packaging materials; envelopes; 
stickers; bumper stickers; paper tissues; printing 
paper; stencils; photographs; writing materials; 
notebooks; folders; writing pads; notepads; writing 
instruments; pens, pencils, markers, crayons; pencil 
sharpeners; erasers; rulers; writing instruments 
holders; writing instruments boxes and cases; 
diaries; photograph albums; calendars; greeting 
cards; printed publications; periodical publications; 
pamphlets; adhesives for paper or household 
purposes; paper tape; pictures; posters; bags; carrier 
bags; paper bags; artists' materials; paint brushes; 
office materials (except furniture); instructional, 
guidance and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; חומרים מודפסים; חומרי כריכה; ספרים;

ספרונים; חוברות; חוברות וספרי צבעיה; כתבי עת; קטלוגים;
גלויות; נייר מכתבים; חומרי עטיפה מנייר; מעטפות; מדבקות;
מדבקות לפגוש; נייר טישו; נייר להדפסה; שבלונות; צילומים;
צרכי כתיבה; מחברות; קלסרים; בלוקי כתיבה; פנקסים; כלי
כתיבה; עטים, עפרונות, טושים, עפרונות צבעוניים; מחדדי

עפרונות; מחקים; סרגלים; קן לכלי כתיבה; מארזים וקופסאות
לכלי כתיבה; יומנים; אלבומי תמונות; לוחות שנה; כרטיסי

ברכה; פרסומים מודפסים; פרסומים מחזוריים; עלונים; דבקים
לנייר או לשימוש ביתי; נייר דבק; תמונות; פוסטרים; תיקים;
שקיות נשיאה; שקיות נייר; חומרים לאומנים; מכחולים; צרכי
משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד, הדרכה והוראה (למעט
התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים

אחרים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yasmin Ach שם: יסמין אך

Address: Shoham, Israel כתובת : שהם, ישראל

Identification No.: 31932981מספר זיהוי: 31932981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

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

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211375 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31830/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; books; booklets; 
brochures; magazines; catalogues; postcards; 
stationery; paper packaging materials; envelopes; 
stickers; bumper stickers; paper tissues; printing 
paper; stencils; photographs; writing materials; 
notebooks; folders; writing pads; notepads; writing 
instruments; pens, pencils, markers, crayons; pencil 
sharpeners; erasers; rulers; writing instruments 
holders; writing instruments boxes and cases; 
diaries; photograph albums; calendars; greeting 
cards; printed publications; periodical publications; 
pamphlets; adhesives for paper or household 
purposes; paper tape; pictures; posters; bags; carrier 
bags; paper bags; artists' materials; paint brushes; 
office materials (except furniture); instructional, 
guidance and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; חומרים מודפסים; חומרי כריכה; ספרים;

ספרונים; חוברות; חוברות וספרי צביעה; כתבי עת; קטלוגים;
גלויות; נייר מכתבים; חומרי עטיה מנייר; מעטפות; מדבקות;
מדבקות לפגוש; נייר טישו; נייר להדפסה; שבלונות; צילומים;
צרכי כתיבה; מחברות; קלסרים; בלוקי כתיבה; פנקסים; כלי
כתיבה; עטים, עפרונות, טושים, עפרונות צבעוניים; מחדדי

עפרונות; מחקים; סרגלים; קן לכלי כתיבה; מארזים וקופסאות
לכלי כתיבה; יומנים; אלבומי תמונות; לוחות שנה; כרטיסי

ברכה; פרסומים מודפסים; פרסומים מחזוריים; עלונים; דבקים
לנייר או לשימוש ביתי; נייר דבק; תמונות; פוסטרים; תיקים;
שקיות נשיאה; שקיות נייר; חומרים לאומנים; מכחולים; צרכי
משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד, הדרכה והוראה (למעט
התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים

אחרים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yasmin Ach שם: יסמין אך

Address: Shoham, Israel כתובת : שהם, ישראל

Identification No.: 31932981מספר זיהוי: 31932981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

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

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211377 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 31930/11/2009



leasing or rental of cinema equipment and systems 
for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of 
video, music, graphics, and audio and video 
broadcasting services in a specified image format; all 
included in class 41.

החכרה או השכרה של ציוד קולנוע ומערכות לשימוש ביצירה,
אחסון, העברה, מניפולציה, הקלטה, פלייבק או צפייה בווידיאו,
מוסיקה, גרפיקה, ושירותי שידור אודיו ווידיאו בפורמט דמות

ספציפי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination DIGITAL CINEMA 
and the word ONE separately, but in the combination 
of the mark.

DIGITAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
CINEMA ובמילה ONE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211390 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32030/11/2009



U.S.A. , 11/02/2008 ארה"ב , 11/02/2008

Priority Date דין קדימה

Nickel and Copper and Cobalt and products 
containing same; included in class 6.

ניקל ונחושת וקובלט וטובין המכילים אותם; הנכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VALE Inco Limited

Address: 200 Bay St., Royal Bank Plaza  , Toronto, 
Ontario, Canada

Identification No.: 68478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VALE INCO

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211395 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32130/11/2009



U.S.A. , 11/02/2008 ארה"ב , 11/02/2008

Priority Date דין קדימה

Platinum group metals and products containing 
same.; included in class 14.

קבוצה של מתכות פלטינה וטובין המכילים אותם; הנכללים
בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VALE Inco Limited

Address: 200 Bay St., Royal Bank Plaza  , Toronto, 
Ontario, Canada

Identification No.: 68478

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VALE INCO

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211396 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32230/11/2009



Bags, wallets, belts; all included inc lass 18. תיקים, ארנקים, חגורות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yaron Artov שם: ירין אורטוב

Address: Kfar Yona, P.O.B 1, 40300, Israel כתובת : כפר יונה, ת.ד.1, 40300, ישראל

Identification No.: 29067535מספר זיהוי: 29067535

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yona Mizrahi

Address: Rishon Le Zion, Israel

שם: יונה מזרחי, עו"ד

כתובת : רחוב ישראל גליל 3 אצל עו"ד חן גינסברג, ראשון לציון,
ישראל

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211426 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32330/11/2009



Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of infertility diseases and disorders; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות של
אי-פוריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

פרגובריס

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211432 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32430/11/2009



Pharmaceutical preparations for human use, sanitary 
preparations for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use; al included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש אנושי, תכשירים היגייניים לשימוש
רפואי, חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מובקטרו

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211433 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32530/11/2009



Catalog ordering service featuring semiconductor 
electronic components; electronic catalog services 
featuring semiconductor electronic components; mail 
order catalog services featuring semiconductor 
electronic components; electronic commerce 
services, namely providing information about 
products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; all included in class 
35.

שירות הזמנות קטלוגי הכולל רכיבים אלקטרוניים מוליכים
למחצה; שירות הזמנות קטלוגי אלקטרוני הכולל רכיבים

אלקטרוניים מוליכים למחצה; שירות קטלוגי הזמנות באמצעות
דואר הכולל רכיבים אלקטרוניים מוליכים למחצה; שירותי
מסחר אלקטרוניים המספקים מידע על מוצרים באמצעות

מערכת תקשורת לצרכי פרסום ומכירות; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MOUSER ELECTRONICS, INC.

Address: Mansfield, Texas, U.S.A.

Identification No.: 68546

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levitan, Sharon & Co., Advs.

Address: 57 Yigal Alon Street, Tel Aviv, P.O.B 9395, 
67891, Israel

שם: לויתן, שרון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 57, תל אביב, ת.ד.9395, 67891,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ELECTRONICSבנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211450 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32630/11/2009



Electronic components, namely, antennas, batteries, 
battery clips, battery holders, battery snaps, electric 
buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit 
boars, electrical clips, coils, radio frequency and 
audio frequency chokes, electrical connectors and 
sockets, earphones, fuses, fuse blocks, fuse clips, 
fuse holders, electrical heat sinks, electrical 
instrument cases, electrical knobs, electrical meters, 
microphones, potentiometers, electrical relays, 
resistors, semiconductors, electric sirens, audio 
speakers, electrical switches, terminal boards, 
transformers and electrical wires; all included in class 
9.

מוצרים אלקטרונים, דהיינו, אנטנות, סוללות, תופסני סוללות,
מחזיקי סוללות, לחצני סוללות, זמזם אלקטרוני, כבלים

אלקטרוניים, קבלים, לוחות מעגלים אלקטרוניים, תופסנים
אלקטרוניים, סלילים, משנקי תדרי רדיו ותדרי קול, מחברים
ושקעים אלקטרוניים, אוזניות, נתיכים, קופסאות נתיכים,

תופסני נתיכים, מחזיקי נתיכים, כיורי חום אלקטרוניים, מכסי
מכשירים אלקטרוניים, ידיות חשמליות, מוני חשמל,

מיקרופונים, פוטנציומטרים, ממסרים אלקטרוניים, נגדים,
מוליכים למחצה, צופרים אלקטרוניים, רמקולים, מפסקי חשמל,

לוחות קצה, שנאים וכבלי חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MOUSER ELECTRONICS, INC.

Address: Mansfield, Texas, U.S.A.

Identification No.: 68546

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levitan, Sharon & Co., Advs.

Address: 57 Yigal Alon Street, Tel Aviv, P.O.B 9395, 
67891, Israel

שם: לויתן, שרון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב יגאל אלון 57, תל אביב, ת.ד.9395, 67891,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ELECTRONICSבנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211451 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32730/11/2009



Rugs adn carpets; all incldued in class 27. שטיחים ומרבדים; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: רהט א.פ. בע"מ

כתובת : משק 216  , מושב גנתון, 73110, ישראל

מספר זיהוי: 512778879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

Address: S.A.P. Building 19 Tuval Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: א. גורן ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. קומה 12 רחוב תובל 19, רמת גן, 52522,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the words appearing in the 
mark separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחת מן
המילים המופיעות בסימן בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211467 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32830/11/2009



U.S.A. , 21/12/2007 ארה"ב , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Educational services, namely, providing conferences, 
workshops, seminars, and classes through 
experiential or classroom learning in the fields of 
history, nature, cultures, science, entertainment, art, 
self-improvement, and politics; all included in class 
41.

שירותים חינוכיים, בעיקר, אספקת כנסים, סדנאות, סמינרים
ושיעורים באמצעות לימוד חוויתי או כיתתי בתחום ההיסטוריה,
טבע, תרבות, מדע, בידור, אמנות, שיפור עצמי, ופוליטיקה;

הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Elderhostel, Inc.

Address: Boston, MA, U.S.A.

Identification No.: 63843

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

EXPLORITAS

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211508 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 32930/11/2009



After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; cologne; cosmetics; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential 
oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial 
lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting 
wicks for room fragrance; fragrances for personal 
use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand 
lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; 
lip gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; 
sun block; sun screen; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים;
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק;
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים,

תחליבים, ואבקות לגוף; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון;
קוסמטיקה; משחת שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; תמציות
שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; עפרון
לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; מסיכות
לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי ניחוחות

לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; מייצבי שיער;
שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמי שיער; תרסיס לשיער; קרם
לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים להגנה מפני
יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; סבונים נוזליים;

איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; ברק
לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה לציפורניים; בושם; תערובת
בשמים; ניחוחות לחדר; קרמים לגילוח; סבון לעור; אבקות

טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; משחת שיזוף
מגנה; מגן שמש; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211509 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 33030/11/2009



Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes; audio discs; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-
ROMs; CD-ROM drives (as part of the computer); CD
-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular 
telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; 
compact disc players; compact disc recorders; 
compact discs; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; 
computer mouse; computer disc drives; computer 
software; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; digital video and audio players; 
DVDs; DVD players; DVD recorders; digital versatile 
discs; digital video discs; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; modems (as part of a computer); mouse 
pads; motion picture films; musical recordings; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game 
discs; video cassettes; videophones; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers; all 
included in class 9.

מקליטי קלטות אודיו; נגני קלטות אודיו; קלטות אודיו; תקליטורי
אודיו; רמקולי אודיו; משקפות; מחשבונים; מסרטות וידיאו;

מצלמות; CD-ROM's; כונני CD-ROM's (כחלק מהמחשב);
כתבני CD-ROM's (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים;
אביזרים לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים;

שבבים המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים
סלולאריים; נגני תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים;
תוכניות למשחקי מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי

מחשב; מחשבים; חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב;
עכבר למחשב; כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים
אלחוטיים; מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו

ואודיו דיגיטאליים; מכשירי די.וי.די; נגני די.וי.די; מקליטי
די.וי.די; תקליטורים דיגיטאלים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו
דיגיטאלים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים;
;MP3 משקפיים; אוזניות; מכונות קריוקי; מיקרופונים; נגני
מודמים (כחלק מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי קולנוע;

הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות סטריאו אישיות; עזרים
אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש;

טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני
קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; תקליטורים של משחקי
וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים
לפרק כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211510 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 33130/11/2009



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 33230/11/2009



Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for 
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; 
busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; charms; 
clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; jewelry chains; key rings of precious metal; 
lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary 
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for 
bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches; all included in class 14.

שעונים מעוררים; אבזמי חגורה ממתכות יקרות (עבור
הלבשה); עניבות בולו עם קצוות ממתכות יקרות; צמידים;

פרוטומה ממתכות יקרות; מכבי נרות ממתכות יקרות; פמוטים
ממתכות יקרות; קמיעות; שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות

תכשיטים ממתכות יקרות; שרשראות תכשיטים; מחזיקי
מפתחות ממתכות יקרות; סיכות לדש הבגד; פותחני מכתבים
ממתכות יקרות; שרשראות צוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות

צוואר; מטבעות לא כספיים; סיכות קישוטיות; תליונים; טבעות;
התקנים עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי
עניבות; סיכות עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי

שעונים; שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות
נישואין; שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211511 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 33330/11/2009



Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
Christmas cards; chalk; chalk boards; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; 
drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; 
paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper 
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases and boxes; pens; periodicals; 
photograph albums; photographs; pictorial prints; 
picture books; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; all included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות;
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי
כדור בסיס; כורכנים; מאחוזות ספרים; סימניות; ספרים;

מדבקות פגוש; לוחות שנה; פסי קריקטורות; כרטיסי חג מולד;
גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; תחתיות העשויות
מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; עפרונות צבעוניים;

חוברות קומיקס; פסי קומיקס; ספרי קופונים; מדבקות שקופות;
קישוטים דקורטיביים מנייר; יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור
תינוקות; סרגלי ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות;
מחקים; עטי לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה
למתנות; גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת;
מפות; פנקסי תזכורת; חימר לפיסול; עלוני חדשות; עיתונים;
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות
מסיבה העשויות מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר;

קישוטי מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר;
משקולות נייר; סרטי אריזת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מחצלות
שולחן מנייר; מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות;

עפרונות; מחדדי עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות;
עטים; ירחונים; אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים;

ספרי תמונות; חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים
אחרים); דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות
מודפסות; הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי

מתכונים; חותמות גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי
בולים; נייר מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה;
סרגלים ללא מידה; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211512 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 33430/11/2009



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 33530/11/2009



All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight 
bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets; all included in class 
18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקים ספורטיביים; תרמילים
לתינוקות; תרמילים; תיקי ים וחוף; תיקים לספרים; נרתיקים
לכרטיסי חיוג; ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי
חיתולים; תיקי מחנאות; פאוצ'ים; תיקי חדר כושר; תיקי יד;
תרמילי גב; נרתיקים למפתחות; שרשראות עור למפתחות;

מחזיקי שפתונים; מזוודות; תגים למזוודות; תיקי לילה; ארנקים;
ילקוטים; שקיות קניות; תיקים לסחיבת חפצים; מטריות; תיקי

מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211513 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 33630/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 33730/11/2009



Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, 
plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; 
furniture; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; lawn furniture; love 
seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, 
wax or wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license 
plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים;
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב;
מיטות מתקפלות; ספות; ברק דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים;
שולחנות עבודה; קשי שתייה; לוחות חרוטים וחתוכים באבן;

פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או
עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי אריזות מתנה

עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות ביד; קופסאות
תכשיטים שאינן ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; רהיטי
גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עט; מזרונים; מראות; קישוטים
לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, פלסטיק, שעווה או
עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; מעמדים; מסגרות

לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים מתיל ומתכת; לוחות
קיר דקורטיביים; דגלי פלסטיק; תגי שם מפלסטיק; לוחיות
רישוי מפלסטיק; דיגלוני פלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק;

קונכיות; שקי שינה; שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות;
וילונות ונציאניים; פעמוני רוח; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211514 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 33830/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 33930/11/2009



Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; 
coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal 
prisms; decorative glass; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
or porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets; all included in 
class 21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות;
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי
הגשה לעוגה;  מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות;
מערכות כלי אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא
מפות שולחן; קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות
לעוגיות; חותכני עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; מוטות וילון;
תיקים דקורטיביים לממתקים; מנסרות קריסטל דקורטיביות;
זכוכית דקורטיבית; צלחות דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים
מחרסינה, קריסטל, חרס, זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים;
מברשות שיער; מסרקים לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי
בידוד עבור מיכלי שתייה; קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי
מפיות; טבעות למפיות לא ממתכות יקרות; כפפות לתנור;
כוסות נייר; צלחות נייר; מחבתות לפשטידות; כלי הגשה

לפשטידות; כוסות פלסטיק; בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות;
כלים לסבון; קומקומי תה; מערכות תה; מיכלים מבודדי חום
עבור אוכל ומשקאות; מברשות שיניים; מגשים; חצובות;
בקבוקי ואקום; סלי אשפה; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211515 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34030/11/2009



Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; 
cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; 
fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; table linen; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; כפפות ברביקיו; כלי אמבט; מגבות
אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; מצעים

למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי כותנה;
שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים מבד;

דגלונים מבד; שמיכות; מגני עריסה; וילונות; דגלי בד; דגלוני
לבד; מגבות גולף; מגבות ידיים; ממחטות; מגבות ברדס; כלי
בית למיטה; מגבות מטבח; כפפות תנור; מארזי כריות; כיסויי
כריות; מחזיקי סירים; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות
משי; אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן

מבד; כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211516 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34130/11/2009



Action skill games; action figures and accessories 
therefore; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים;
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל;

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים;

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף;
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צעצועי זריקת דיסק;
בובות; ביגוד לבובות; אביזרים לבובות; מערכות משחק

לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר כיחידה עבור
משחקי קלפים; ציוד דייג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי

גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים;
דיסקוס להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה;

עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקי פעולה ידניים; צעצועים
מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים מוזיקליים; משחקי

סלון; הפתעות מסיבה בצורת צעצועים קטנים; משחקי מסיבה;
קלפי משחק; צעצועים ממולאים; כדורי אגרוף; בובות יד;

גלגיליות; כדורי גומי; גלגשת; סנובורד; כדורי פתיתי שלג; כדורי
רגל; סביבונים; צעצועי לחיצה; צעצועים ממולאים; שולחנות

טניס שולחן; משחקי מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים
של דמויות פעולה; מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי
מוביילים; רכבי צעצוע; קורקינט צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות
יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; קופות צעצוע; משאיות
צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי

מתיחת קפיץ; יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211520 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34230/11/2009



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 34330/11/2009



Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit 
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk 
beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; soup; soup mixes; sweetened gelatin 
desserts; yogurt; all included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות
מסוכרים; שוקו; מוצרי חלב לא כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט
קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; יוגורטים לשתייה; ארוחות
קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, עוף או ירקות; שימורי
פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; ריבות; מקפאים;
משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; אגוזים; חמאת

בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת
חלב; צימוקים; תערובת חטיפים המכילים בעיקר פירות

מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים מעובדים; מרק; תערובות מרק;
קינוחי ג'לטין ממותקים; יוגורט; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211524 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34430/11/2009



Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; 
bread; breakfast cereal; preparations made from 
cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-
based snack bars; chewing gum; chocolate; 
chocolate-based beverages; cocoa-based 
beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; all included in class 30.

כעכים; בסיסים להכנת מילקשייק; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר;
תכשירים המיוצרים מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובת עוגות;
סוכריות; קישוטי עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים
המבוססים על דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים
על שוקולד; משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה;
ממתקים; עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים;
כריכי מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים
קפואים; ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז;

יוגורט קפוא; דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז;
מאפינס; חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת

פנקייק; פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן;
בייגלה; רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות
פירות; תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211526 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34530/11/2009



Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות;
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות;
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211527 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34630/11/2009



Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations; essential oils; cosmetics; all 
included in class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

STYLE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPIRAL STYLE

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211530 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34730/11/2009



Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services, all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה,
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה
והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; מתן ידיעות בידור; הפקת
תכניות בידור ותכניות אינטראקטיביות להפצה באמצעות

טלביזיה, כבלים, לוויין, מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר,
דיסקי מחשב ואמצעים אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור,
חדשות ומידע באמצעות רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי

לונה פארק ופארק נושא; שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או
המתייחסים לפארקי נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות;
הפקות תיאטרון; שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211531 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34830/11/2009



Perfumes included in class 3. בשמים הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Call Perfume Israel Ltd. שם: כל פרפיום ישראל בע"מ

Address: כתובת : הוד השרון, ישראל

Identification No.: 511732810מספר זיהוי: 511732810

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itshak Sacks, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blv., Tel Aviv, 64927, Israel

שם: יצחק זקס, עו"ד

כתובת : שדרות שאול המלך 35, תל אביב, 64927, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PERFUME בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211598 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 34930/11/2009



Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving, parting, milling, turning and drilling 
tools and cutting inserts therefor; all included in class 
7.

כלי חיתוך לשימוש במכונות המופעלות על ידי חשמל, כלומר,
כלי חירוץ, גידוע, כירסום, חריטה וקידוח ושימות חיתוך עבורם;

הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: Tefen, P.O.B 11, 24959, Israel כתובת : תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, Tefen, P.O.B 11, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

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

TEC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUMO TEC

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211620 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35030/11/2009



Fragrances for personal use; cosmetics, non-
medicated skincare preparations; toiletries, namely 
cleansers, gels, lotions, creams and sprays; suncare 
preparations; all included in class 3.

ניחוחות לשימוש אישי; קוסמטיקה, תכשירים לטיפוח העור
שאינם תרופתיים; תמרוקים, דהיינו תרחיצים, ג'לים, תחליבים,
קרמים ותרסיסים; תכשירים להגנה מפני השמש; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Estee Lauder Cosmetics Ltd.

Address: Agincourt, Ontario, Canada

Identification No.: 1902

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PURE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PURE WHITE LINEN PINK CORAL

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211651 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35130/11/2009



Dental implants and accessories; included in class 
10.

שתלים דנטלים ואביזרים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mis-Implants Technologies Ltd. שם: אמ. איי. אס טכנולוגיות שתלים בע"מ

Address: Shlomi, P.O.B 110, 22832, Israel כתובת : שלומי, ת.ד.110, 22832, ישראל

Identification No.: 512181017מספר זיהוי: 512181017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211658 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35230/11/2009



Dental implants and accessories; included in class 
10.

שתלים דנטלים ואביזרים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mis-Implants Technologies Ltd. שם: אמ. איי. אס טכנולוגיות שתלים בע"מ

Address: Shlomi, P.O.B 110, 22832, Israel כתובת : שלומי, ת.ד.110, 22832, ישראל

Identification No.: 512181017מספר זיהוי: 512181017

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211659 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35330/11/2009



European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; detergents; soaps; laundry starch; 
laundry blue; laundry preparations; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaners; 
shampoos; decalcifying and descaling preparations 
for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; חומרי
ניקוי; סבונים; עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירים
לכביסה; תכשירים לכביסה לשימוש בניקוי יבש; מנקי שטיחים;
שמפו;  תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה לשימוש במשק
הבית; מרככי בדים, תוספים לכביסה; תכשירים להסרת

כתמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, 87, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SAFE and COM 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SAFE ו
-COM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpeted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211682 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35430/11/2009



U.S.A. , 14/01/2008 ארה"ב , 14/01/2008

Priority Date דין קדימה

Online non-downloadable interactive computer 
software program for test preparation and test 
simulation for students used as an aid in determining 
admission to graduate management education 
programs; online non-downloadable interactive 
computer software program for test scoring and test 
reporting relating to the test preparation and test 
simulation used as an aid in determining admission 
to graduate management education programs; all 
included in class 41.

תוכנת מחשב אינטראקטיבית מקוונת שאינה ניתנת להורדה
להכנת מבחן וסימולציית מבחן לסטודנטים המשמשת כעזרה
בקביעת כניסה לתוכניות מנהל עסקים אקדמאיות; תוכנת

מחשב אינטראקטיבית מקוונת שאינה ניתנת להורדה לבחינת
ניקוד ובחינת דיווח הקשור להכנת מבחן וסימולציית מבחן
המשמשת כעזרה בקביעת כניסה לתוכניות מנהל עסקים

אקדמאיות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Graduate Management Admission Council

Address: McLean, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 59066

(Virginia Non-Profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

FOCUS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GMAT FOCUS

Application Date 09/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211684 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35530/11/2009



Cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, the body and the hands, all for 
men use; all included in class 3.

קוסמטיקה שהיא, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף
ולידיים, כולם לשימוש של גברים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Laboratoire Garnier & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 9077

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MEN and NATURALS 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים MEN ו
-NATURALS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211685 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35630/11/2009



Pharmaceutical preparations for the prevention and 
diagnosis of inflammatory diseases and conditions, 
and for the prevention and diagnosis of physiological 
conditions relating to cell adhesion signaling and 
migration; all included in class 5.

תכשירים רפואיים למניעה ואבחון של מחלות דלקתיות ומצבים
דלקתיים, ולמניעה ואבחון מצבים פסיכולוגיים הקשורים לאיתות

ונדידה של הידבקות התא; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Elan Pharma International Limited

Address: County Westmeath, Ireland

Identification No.: 68528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211728 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35730/11/2009



Tobacco, raw or manufactured, cigars, cheroots, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for rolling cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco 
substitutes (not for medical use); smoker's articles, 
cigarette paper, cigar- and cigarette cases, filters for 
cigarettes, tobacco jars, snuff boxes, cigar- and 
cigarette boxes, humidors for tobacco products, 
pipes, pipe cleaners, pipe stoppers, cigar cutters, 
cigar- and cigarette tips, ashtrays, pocket machines 
for rolling cigarettes, lighters; matches; included in 
class 34.

טבק, גולמי או מתועש, סיגרים, סיגרים בעלי קצוות קצוצים,
סיגריות, סיגרים קטנים, טבק לגלגול סיגריות, טבק למקטרת,
טבק לעיסה, טבק הרחה, תחליפי טבק (לא לשימוש רפואי);
פריטי מעשנים, נייר מעשנים, נרתיקים לסיגר וסיגריות,

פילטרים לסיגריות, צנצנות טבק, קופסאות הרחה, קופסאות
סיגרים וסיגריות, תיבות לחות למוצרי טבק, מקטרות, מנקי
מקטרת, אוטמי מקטרת, קוצצי סיגר, קצוות סיגרים וסיגריות,

מאפרות, מכונות כיס לגלגול סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DAVIDOFF & CIE SA

Address: Geneve, Switzerland

Identification No.: 18314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZINO PLATINUM ROCKET

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211730 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35830/11/2009



Tobacco, raw or manufactured, cigars, cheroots, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for rolling cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff, tobacco 
substitutes (not for medical use); smoker's articles, 
cigarette paper, cigar- and cigarette cases, filters for 
cigarettes, tobacco jars, snuff boxes, cigar- and 
cigarette boxes, humidors for tobacco products, 
pipes, pipe cleaners, pipe stoppers, cigar cutters, 
cigar- and cigarette tips, ashtrays, pocket machines 
for rolling cigarettes, lighters; matches; included in 
class 34.

טבק, גולמי או מתועש, סיגרים, סיגרים בעלי קצוות קצוצים,
סיגריות, סיגרים קטנים, טבק לגלגול סיגריות, טבק למקטרת,
טבק לעיסה, טבק הרחה, תחליפי טבק (לא לשימוש רפואי);
פריטי מעשנים, נייר מעשנים, נרתיקים לסיגר וסיגריות,

פילטרים לסיגריות, צנצנות טבק, קופסאות הרחה, קופסאות
סיגרים וסיגריות, תיבות לחות למוצרי טבק, מקטרות, מנקי
מקטרת, אוטמי מקטרת, קוצצי סיגר, קצוות סיגרים וסיגריות,

מאפרות, מכונות כיס לגלגול סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DAVIDOFF & CIE SA

Address: Geneve, Switzerland

Identification No.: 18314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

CANE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ZINO PLATINUM CANE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211731 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 35930/11/2009



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

TECH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RENAULT TECH

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211745 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36030/11/2009



Bar, restaurant, cafe, cafeteria and fast food 
services; catering services for the provision of food 
and drink; club services for the provision of food and 
drink; preparation of food and drink; hotel, motel, 
boarding house and temporary accommodation 
services; serving, and provision of facilities for the 
consumption of food and alcoholic and non-alcoholic 
beverages; provision of facilities for meetings, 
conferences and banquets, and for exhibitions; hotel, 
motel, boarding house and temporary 
accommodation reservation services; all included in 
Class 43.

שירותי בר, מסעדה, בית קפה, קפטריה ואוכל מהיר; שירותי
קייטרינג לאספקת אוכל ושתיה; שירותי מועדון לאספקת אוכל
ושתיה; הכנת אוכל ושתיה; שירותי מלון, מוטל, אכסניה ודיור
זמני; הגשה ואספקה של מתקנים לצריכת אוכל ומשקאות

אלכוהוליים ולא-אלכוהוליים; אספקת מתקנים לפגישות, כנסים,
ונשפים ולתערוכות; שירותי הזמנת מקום במלון, מוטל, אכסניה

ודיור זמני; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Speedo Holdings B.V.

Address: Claude Debussylaan 24  , Amsterdam, 1082, 
The Netherlands

Identification No.: 66673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211752 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36130/11/2009



Contact lenses; all included in class 9. עדשות מגע; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word DAY and the number 1 
separately, but in the combination of the mark.

DAY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 1 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

1-DAY ACUVUE TRUEYE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211755 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36230/11/2009



Veterinary preparations; all included in class 5. תכשירים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ERGOSAN

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211764 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36330/11/2009



Audio cassette recorders; audio cassette players; 
audio cassettes; audio discs; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-
ROMs; CD-ROM drives (as part of the computer); CD
-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular 
telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; 
compact disc players; compact disc recorders; 
compact discs; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; 
computer mouse; computer disc drives; computer 
software; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; digital video and audio players; 
DVDs; DVD players; DVD recorders; digital versatile 
discs; digital video discs; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; modems (as part of a computer); mouse 
pads; motion picture films; musical recordings; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game 
discs; video cassettes; videophones; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers; all 
included in class 9.

מקליטי קלטות אודיו; נגני קלטות אודיו; קלטות אודיו; תקליטורי
אודיו; רמקולי אודיו; משקפות; מחשבונים; מסרטות וידיאו;

מצלמות; CD-ROM's; כונני CD-ROM's (כחלק מהמחשב);
כתבני CD-ROM's (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים;
אביזרים לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים;

שבבים המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים
סלולאריים; נגני תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים;
תוכניות למשחקי מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי

מחשב; מחשבים; חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב;
עכבר למחשב; כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים
אלחוטיים; מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו

ואודיו דיגיטאליים; מכשירי די.וי.די; נגני די.וי.די; מקליטי
די.וי.די; תקליטורים דיגיטאלים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו
דיגיטאלים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים;
;MP3 משקפיים; אוזניות; מכונות קריוקי; מיקרופונים; נגני
מודמים (כחלק מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי קולנוע;

הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות סטריאו אישיות; עזרים
אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש;

טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני
קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; תקליטורים של משחקי
וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים
לפרק כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211784 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36430/11/2009



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 36530/11/2009



Advertising; dissemination of advertising material; 
rental of advertising space; arranging of subscriptions 
to publications; business consultancy and 
management; updating computer databases; 
business management of hotels, theme parks, and 
amusement parks; organizing exhibitions for 
commercial or advertising purposes; marker studies, 
research and reporting; public relations; retail 
services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods via 
television, the internet, mail order or any other media; 
the organization and provision of activities and 
promotional goods and gifts via a loyalty point system 
or otherwise; all included in class 35.

פרסום; הפצת חומר פרסומי; השכרת חללי פרסום; הסדרה של
מנויים לכתבי עת; יעוץ וניהול עסקי; עדכון מסד נתוני מחשב;
ניהול עסקי של בתי מלון, פארקי נושא ופארקי שעשועים; ארגון
תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות;  חקר שוק, מחקר
ודיווח; יחסי ציבור; שירותי קמעונאות; יצירת מפגש, לרווחתם
של אחרים, של מגוון טובין באופן שמאפשר ללקוחות לצפות
ולרכוש בנוחיות טובין אלה באמצעות הטלוויזיה, האינטרנט,

שירותי דיוור או כל מדיה אחרת; ארגון ואספקת פעילויות וטובין
ומתנות לקידום מכירות באמצעות שיטת ניקוד על בסיס נאמנות

או בכל דרך אחרת; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211792 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36630/11/2009



Television and radio broadcasting; Internet and 
closed circuit broadcasting; cable television and 
satellite television broadcasting; cellular telephone 
communication and broadcasting; communications 
by computer terminals; electronic bulletin board 
services; all included in class 38.

שידורי טלוויזיה ורדיו; מתן שידורי אינטרנט ומעגל סגור; שידורי
טלוויזיה בכבלים וטלוויזיה בלוויין; תקשורת ושידור בטלפונים
סלולאריים; תקשורת באמצעות מסופי מחשב; שירותי לוח

מודעות אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211793 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36730/11/2009



Hosting, creating and maintaining websites; design 
packaging services; graphic art designing; designing 
computer databases; all included in class 42.

אירוח, יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט; שירותי עיצוב
חבילה ; תכנון אמנות גרפית; עיצוב מסד נתוני מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

Address: Burbank, California, U.S.A.

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211795 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36830/11/2009



The service of reminding subscribers of when to 
change contact lenses and when to schedule an eye 
doctor appointment; all included in class 44.

שירותי תזכור מנויים לגבי מועדי החלפת עדשות מגע ומועדי
קביעת תור לרופא עיניים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACUMINDER

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211812 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 36930/11/2009



Baby bottles, nipples for baby bottles, cups adapted 
for feeding babies and children, baby bottle handles, 
baby nursers, pacifiers for babies and holders 
thereof, teething rings, nipple covers for baby bottles, 
sealing discs for baby bottles and parts thereof, 
breast pumps; all included in class 10.

בקבוקי תינוקות, פטמות לבקבוקי תינוקות, כוסות מותאמים
להאכלת תינוקות וילדים, ידיות לבקבוק לתינוק, בקבוקים
להאכלת תינוקות, מוצצים לתינוק ומחזיקי מוצצים, טבעות
לצמיחת שיניים של תינוק, מכסי פטמות לבקבוקי תינוקות,
דסקות איטום לבקבוקי תינוקות וחלקים עבורם, משאבות

שדיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.M.L. Success Ltd. שם: ס.מ.ל. הצלחה בע"מ

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

Identification No.: 513927400מספר זיהוי: 513927400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom  , Givatayim, 53454, 
Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53  , גבעתיים, 53454, ישראל

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

PLUS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211824 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37030/11/2009



Baby bottle sterilizers, baby bottle warmers, 
sterilizers and parts and fittings thereof for baby 
bottle nipples, pacifiers, teething rings, cups, spouts 
for cups, handles for cups, feeding dishes and 
feeding utensils; all included in class 11.

מכשירי עיקור בקבוק לתינוק, מכשירי חימום בקבוק לתינוק,
מכשירי עיקור פטמות של בקבוק לתינוק, מוצצים לתינוק,
טבעות לצמיחת שיניים של תינוק, כוסות, זרבוביות לכוסות,
ידיות לכוסות, צלחות וכלים להאכלה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.M.L. Success Ltd. שם: ס.מ.ל. הצלחה בע"מ

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

Identification No.: 513927400מספר זיהוי: 513927400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom  , Givatayim, 53454, 
Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53  , גבעתיים, 53454, ישראל

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

PLUS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211825 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37130/11/2009



Infants; and children's drinking cups not of precious 
metals, accessories for infants; and children's 
drinking cups, non-spill valves for use with cups, 
spouts for cups, handles for cups; baby feeding 
dishes, brushes for cleaning feeding equipment, 
bottle cleaning brushes, nipple cleaning brushes, 
children's cup vent cleaning brushes; baby and 
talcum powder dispensers, baby food containers sold 
empty, heat insulated containers for food and 
beverages; all included in class 21.

כוסות שתייה לתינוקות וילדים שאינם עשויים ממתכות יקרות,
אביזרים לכוסות שתייה לתינוקות ולילדים, שסתומים מונעי
שפיכה לשימוש עם כוסות, זרבוביות לכוסות, ידיות לכוסות;

כלים להאכלת תינוקות, מברשות לניקוי ציוד האכלה, מברשות
לניקוי בקבוקי תינוקות, מברשות לניקוי פטמות, מברשות לניקוי
פתח אוורור לכוס לילדים; אביזרי ניפוק אבקת תינוקת וטלקום,
מכלים למזון תינוקות הנמכרים ריקים, מיכלים מבודדי חום

למזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.M.L. Success Ltd. שם: ס.מ.ל. הצלחה בע"מ

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

Identification No.: 513927400מספר זיהוי: 513927400

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom  , Givatayim, 53454, 
Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53  , גבעתיים, 53454, ישראל

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

PLUS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211826 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37230/11/2009



Chemicals used in industry for the manufacture of 
industrial ceramics; ceramic compounds for sintering 
(granules and powder); all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה לייצור של קרמיקה תעשייתית;
תרכובות קרמיקה לדבקוק (גרגרים ואבקה); הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H.C. Starck GmbH

Address: Goslar, Germany

Identification No.: 44695

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PROTECT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARCERAM PROTECT

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211955 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37330/11/2009



Armour for vehicles on land, air or water in the civil 
and military sector; all included in class 6.

שריון לכלי רכב ביבשה, באוויר או במים במגזר האזרחי
והצבאי; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H.C. Starck GmbH

Address: Goslar, Germany

Identification No.: 44695

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PROTECT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARCERAM PROTECT

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211956 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37430/11/2009



Body armour for civil, military and the police official 
sector; all aforementioned goods made of ceramic or 
ceramic compounds; shaped parts for body armour; 
body armour; protective clothing; all included in class 
9.

שריון גוף למגזר האזרחי, והצבאי והמשטרתי הרשמיים; כל
הסחורות הנ"ל עשויות מקרמיקה או תרכובות קרמיקה; חלקים
מעוצבים לשריון גוף; שריון גוף; ביגוד מגן; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H.C. Starck GmbH

Address: Goslar, Germany

Identification No.: 44695

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PROTECT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARCERAM PROTECT

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211957 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37530/11/2009



Industrial ceramics; all included in class 19. קרמיקה תעשייתית; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: H.C. Starck GmbH

Address: Goslar, Germany

Identification No.: 44695

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

PROTECT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STARCERAM PROTECT

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211958 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37630/11/2009



Retail store services of jewelry, in particular of 
watches; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית של תכשיטים, ובמיוחד של שעונים;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Renato Watches, Inc.

Address: 14051 NW 14th St.  , Sunrise, Florida, U.S.A.

Identification No.: 68138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211998 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37730/11/2009



Retail store services of jewelry, in particular of 
watches; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית של תכשיטים, ובמיוחד של שעונים;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Renato Watches, Inc.

Address: 14051 NW 14th St.  , Sunrise, Florida, U.S.A.

Identification No.: 68138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RENATO

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211999 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37830/11/2009



Retail store services of jewelry, in particular of 
watches; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית של תכשיטים, ובמיוחד של שעונים;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Renato Watches, Inc.

Address: 14051 NW 14th St.  , Sunrise, Florida, U.S.A.

Identification No.: 68138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COLLEZIONI בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212000 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 37930/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 38030/11/2009



Computer hardware; computer software; 
microscopes, electronic imaging and image 
processing apparatus and collateral equipment for 
use in the field of cytology, namely, for the detection, 
diagnosis, and treatment of cancer and disease 
abnormalities; computer hardware and software and 
algorithms for analyzing bone mineral content; 
computer software used in connection with a 
stereotactic mammography guided biopsy and 
surgery system; diagnostic apparatus comprised of a 
detecting analyzer capable of rapid diagnosis and 
detection of analytes for laboratory and scientific 
purposes and diagnostic apparatus used to calibrate 
and verify the performance level of laboratory and 
scientific equipment; apparatus, equipment and 
instruments for cytology, histology and pathology 
laboratories used in the preparation of biological 
human and animal biological specimens for clinical 
diagnostic purposes and for cytology and histology 
study, namely, semi-automated cell block processor 
with alcohol reagents, eosin reagents, xylene 
reagents and paraffin; cassettes for capturing and 
containing biological samples for use in the foregoing 
cell block processor, cell block finishing station with 
surface for heating cell blocks; medical research test 
instrument for medical research specimen diagnosis, 
and specimen containers and filter receptacles for 
use therewith; all included in class 9.

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; מיקרוסקופים, התקנים וציוד
צדדי להדמיה אלקטרונית ועיבוד דמות לשימוש בתחום
ציטולוגיה, בעיקר לגילוי, דיאגנוזה וטיפול בסרטן ומחלות

חריגות; תוכנות וחומרות מחשב והלוגריתמים לניתוח תכולת
מינרל עצם, תוכנות מחשב המשמשים בקשר עם ביופסיה
מודרכת ממוגרפיה סטריאוטקטית ומערכת ניתוחים; מערת

דיאגנוזה הכוללת מאבחן גילוי עם יכולת דיאגנוזה מהירה וגילוי
של אנליטים למעבדה ומטרות מדעיות ומערכת דיאגנוזה

המשמשת לכיול ואימות דרגת ביצוע וציוד מדעי; מערכת, ציוד
וכלים למעבדות ציטולוגיה, היסטולוגיה ופתולוגיה המשמשים
להכנה של דגימות ביולוגיות של בני אנוש ובעלי חיים למטרות
דיאגנוזה קלינית וללימודי ציטולוגיה והיסטולוגיה, בעיקר, מעבד
חוסם תא חצי ממוכן עם מגיבי אלכוהול, מגיבי אאוזין, מגיבי
כסילן ופראפין; קאסטות ללכידת והכלת דגימות ביולוגיות

לשימוש במעבד חוסם התא שלעיל , תחנת סיום חוסם תא עם
משטח לחימום חוסמי תא; כלי בדיקה למחקר רפואי לדיאגנוזת
מחקר דגימות רפואי, ומיכל דגימות ופילטר קיבול לשימוש

בהם; הכול כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hologic, Inc.

Address: Bedford, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 68624

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

HOLOGIC

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212032 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38130/11/2009



Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

HOLOGIC

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212033 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38230/11/2009



Medical apparatus and instruments, namely, 
catheters and power supplies for catheters, dilators, 
aspirators and related accessories, medical and 
surgical instruments for use in removing and 
collecting tissue, components and reagents for 
medical use, device for measuring the uterine cavity 
and dilating the cervix, contraceptive devices, vessel 
occlusion devices, test instruments for clinical 
specimen diagnosis, specimen containers and filter 
receptacles, and medical and surgical instruments for 
gynecological use and female sterilization, cell block 
apparatus for preparing human and animal biological 
specimens for clinical medical or veterinary diagnosis 
including oncology, ultrasonic attenuation 
measurement apparatus, microscopic slide 
processing and imaging apparatus for medical use 
comprising computer hardware, computer software, 
and microscopes, medical testing kits comprising 
catheters, slides, stains, collection vials, and cervical 
sampling devices and solutions, systems for 
generating and delivering energy to body tissue for 
ablation and collateral equipment for medical use 
such as, but not limited to osteoporosis assessment, 
treatment of excessive menstrual bleeding and the 
detection, diagnosis, and treatment of cancer; 
medical imaging and image processing apparatus, 
and parts and attachments therefor including, but not 
limited to, x-ray screens and cassettes; image 
capture arrays, imaging heads and image receivers, 
for use in detection, diagnosis, and treatment of 
cancer; radiographic apparatus for use in medical, 
aerospace, crystallography, and other applications 
thereof; biopsy site identification system comprised of 
a deployment device and biopsy site identifiers; 
ultrasonic bone analysis equipment and software 
supplied therewith; stereotactic mammography 
needle guides for fine needle aspiration cytology and 
tissue sampling; digital x-ray mammography imaging 
equipment employing a charge coupled device 
camera with computer enhancement by digital image 
processing; medical diagnostic devices and 
components thereof, namely, bone densitometers, x-
ray sources and detectors, simulated skeletal 
structures, examination tables, and associated 
computers, software, and calibration devices for use 
therewith sold as a unit; medical and veterinary 
diagnostic apparatus comprised of a detecting 
analyzer capable of rapid diagnosis and detection of 
analytes for use in the detection of diseases or 
medical conditions; diagnostic apparatus used to 
calibrate and verify the performance level of medical 
equipment; medical bioassay testing devices, 
namely, immunoassay devices comprising 
immunological binding reagents insolubilized on 
surfaces such as wells, plates, membranes, fibers 
and beads; biopsy site identifiers used in a 
deployment system consisting of a medical 
deployment device; computer hardware and software 
for medical use in image generating, image 
processing, image archiving and communicating 
image signals, image display screens and monitors, 
and image printers; mammographic breast screening 
and diagnostic apparatus; all included in class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים, דהיינו, קטטרים ואספקת כוח
לקטטרים, מרחיבים, מכשירים לשאיבת נוזלים ואביזרים נלווים,

כלים רפואיים וכירורגיים לשימוש בהסרת רקמות,מרכיבים
ומגיבים לשימוש רפואי, אמצעי למדידת החלל הרחמי והרחבת

צוואר, אמצעי מניעה, אמצעי חסימת כלי דם, כלי בדיקה
לדיאגנוזת דגימות קליניות, וכלים רפואיים וכירורגיים לשימוש
גניקולוגי וסטריליזציה נשית, מערכת חוסם תא לכנת דגימות
אנושיות ושל בעלי חיים לדיאגנוזה רפואית או וטרינרית כולל
אונקולוגיה, ציוד מדידת  החלשות על קולית, מעבד גלישה

מיקרוסקופי וציוד דימות לשימוש רפואי הכוללת חומרת מחשב,
תוכנת מחשב, ומיקרוסקופים, ערכות בדיקה רפואית הכוללות
קטטרים,  מגלשים, כתמים, בקבוקוני אוסף, ואמצעים ופתרונות
לדגימה צווארית. מערכות ליצירת והעברת אנרגיה לרקמות
הגוף להסרות בניתוח וציוד צדדי לשימוש רפואי כמו, אבל לא
מוגבל להערכת דילול עצם, טיפול וגילוי  של דימום ווסתי

מוגזם, דיאגנוזה, וטיפול של סרטן; דימות רפואי ומערכת עיבוד
דימות, וחלקים ותוספים לכך כולל, אבל לא מוגבל למקרין

וקסטות רנטגן; מערך לכידת דמות, ראשי דמות וקולטי דמות,
לשימוש בגילוי, דיאגנוזה, וטיפול של סרטן; מערכת רדיוגרפיה
לשימוש רפואי, אטמוספרי, קריסטלוגרפיה ועוד אפליקציות
שלהם; מערכת זיהוי אתר ביופסיה הכוללת אמצעי פריסה
ומזהי אתר ביופסיה ; ציוד אנליזת עצם על קולית ותוכנה
המסופקת עימו; מנחה מחט ממוגרפיה סטריאוטקטית

לציטולוגיית שאיבת מחט היטב ודגימת רקמות;  ציוד דימות
ממוגרפית רנטגן דיגיטלית הנוקט במצלמת התקן צמוד מטענים
עם הגברת מחשב על ידי עיבוד דמות דיגיטלי; אמצעי דיאגנוזה
רפואיים ומרכיבים שלהם, בעיקר, מד צפיפות עצם, מקורות

ומאבחני רנטגן, מבני שלד מוסווים, שולחנות בחינה, ומחשבים
משותפים, תוכנות ואמצעי כיול לשימוש עימם נמכר כיחידה;
מערכת דיאגנוזה רפואית ווטרינרית הכוללת מנתח גילוי עם
יכולת דיאגנוזהמהירה וגילוי של אנליטים לשימוש בגילוי של
מחלות או מצב רפואי; ציוד דיאגנוזה המשמש לכיול ואימות
דרגת ביצוע של ציוד רפואי; מכשירי בחינת ביואסאי רפואיים,
בעיקר מכשירי ימאנואסאי הכוללים עוצרי כפיתה אימונולוגית
נמסה על משטח כמו, צלחות,ממברנות, סיבים וטיפות; מזהי

אתר ביופסיה המשמש במערכת פריסה המכילה אמצעי פריסה
רפואי; תוכנת וחומרת מחשב לשימוש רופאי המשמש ליצירת
דמות, עיבוד דמות, ארכיבי דמות ואותות דמות מתקשרת,

מקרני הצגת דמות ומוניטורים, ומדפסי דמות; מקרני
ממוגרפיית חזה ומערכת דיאגנוזה; הכל כלול בסוג 10.

י"ג כסלו תש"ע - 38330/11/2009



Owners

Name: Hologic, Inc.

Address: Bedford, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 68624

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 38430/11/2009



Chemical products, including chemical additives for 
automobile engines; chemical additives for cooling 
systems; chemical additives for batteries; chemical 
additives for lubricants; chemical additives for fuels; 
automotive anti-freeze fluids; windshield washer fluid, 
windshield de-icing fluid, brake fluid; power steering 
fluid; oils for hydraulic jacks; and tire sealer and 
inflator; all included in class 1.

מוצרים כימיים, הכוללים תוספים כימיים למנועי מכוניות;
תוספים כימיים למערכות קירור; תוספים כימיים לסוללות;

תוספים כימיים לחומרי סיכה; תוספים כימיים לדלקים; נוזלים
מונעי קפיאה למכוניות; נוזל לשטיפת שמשה קדמית, נוזל

להפשרת קרח משמשה קדמית, נוזל לבלמים; נוזל להגה כח;
שמנים למגבהים הידראוליים; ואוטם ומנפח לצמיג; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Penray Companies, Inc.

Address: Wheeling, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 68628

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUPER-X

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212061 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38530/11/2009



Cleaning products, including automotive fuel injector 
cleaner, automotive battery cleaner, automotive glass 
cleaner with anti-freeze properties, cooling system 
cleaner, automotive engine cleaner, automotive 
brake cleaner, glass cleaner, automotive body 
cleaners, polishing preparations for rubber and motor 
vehicles, degreasers; all included in class 3.

מוצרי ניקוי, הכוללים מנקה מכשיר הזרקה של דלק למכוניות,
מנקה סוללה למכוניות, מנקה שמשות למכוניות עם תכונות

מונעות קפיאה, מנקה למערכות קירור, מנקה מנועים למכוניות,
מנקה בלמים למכוניות, מנקה שמשות, מנקים לגופי מכוניות,
תכשירי הברקה לגומי ורכבים מוטוריים, מסירי שמן; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Penray Companies, Inc.

Address: Wheeling, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 68628

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUPER-X

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212062 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38630/11/2009



Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotion; bath foam; shampoos; hair conditioners; 
creams, gels, moisturizers; salts; powders; toiletries; 
aftershaves; make-up preparations; deodorants for 
personal use; preparations for the treatment and care 
of the face and the body; dentifrices; all included in 
class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב;
תכשירי איפור; דיאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול
וטיפוח הפנים והגוף; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

ODC

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212070 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38730/11/2009



Bank cards customer club cards, credit cards, debit 
cards, prepaid cards, chip cards; magnetic coded 
cards and cards including integrated circuit chips for 
financial applications; card readers; computer 
software, computer peripherals equipment used for 
authenticating credit, debit, and customer club and 
bank cards and for electronic and wireless 
transactions and payments; all included in class 9.

כרטיסי בנק; כרטיסי מועדון לקוחות, כרטיסי אשראי, כרטיסי
חיוב, כרטיסים משולמים מראש, כרטיסי שבב; כרטיסים
מוצפנים מגנטיים וכרטיסים הכוללים שבבי מעגל משולב

ליישומים פיננסיים; קוראי כרטיסים; חומרות מחשב, תוכנות
מחשב וציוד מחשב היקפי המשמשים באימות כרטיסי אשראי,
חיוב מועדון לקוחות ובנק, ובעסקאות ותשלומים הנעשים באופן

אלקטרוני ואלחוטי; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

ODC

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212072 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38830/11/2009



Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotion; bath foam; shampoos; hair conditioners; 
creams, gels, moisturizers; salts; powders; toiletries; 
aftershaves; make-up preparations; deodorants for 
personal use; preparations for the treatment and care 
of the face and the body; dentifrices; all included in 
class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב;
תכשירי איפור; דיאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול
וטיפוח הפנים והגוף; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212074 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 38930/11/2009



Bank cards customer club cards, credit cards, debit 
cards, prepaid cards, chip cards; magnetic coded 
cards and cards including integrated circuit chips for 
financial applications; card readers; computer 
software, computer peripherals equipment used for 
authenticating credit, debit, and customer club and 
bank cards and for electronic and wireless 
transactions and payments; all included in class 9.

כרטיסי בנק; כרטיסי מועדון לקוחות, כרטיסי אשראי, כרטיסי
חיוב, כרטיסים משולמים מראש, כרטיסי שבב; כרטיסים
מוצפנים מגנטיים וכרטיסים הכוללים שבבי מעגל משולב

ליישומים פיננסיים; קוראי כרטיסים; חומרות מחשב, תוכנות
מחשב וציוד מחשב היקפי המשמשים באימות כרטיסי אשראי,
חיוב מועדון לקוחות ובנק, ובעסקאות ותשלומים הנעשים באופן

אלקטרוני ואלחוטי; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212076 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39030/11/2009



Veterinary pharmaceutical preparations, including 
cattle and poultry vaccines; disinfection substances; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים לרבות חיסון לעופות ובקר; חומרי
חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BIOVAC LTD. שם: ביוואק בע"מ

Address: Or Akiva, P.O.B 300, 30600, Israel כתובת : אור עקיבא, ת.ד.300, 30600, ישראל

Identification No.: 511430985מספר זיהוי: 511430985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Advs.

Address: 44 Herbert Samuel Street  , Hadera, 38362, 
Israel

שם: בעז נאור, משרד עו"ד

כתובת : רחוב הרברט סמואל 44  , חדרה, 38362, ישראל

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212087 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39130/11/2009



Cameras, cameras for mobile communication 
devices, namely cellular telephones, personal digital 
assistance devices (PDAs) and portable computers, 
video cameras; software for enabling the capturing of 
pictures by cameras and transmitting them to a 
remote location, software for enabling capturing 
images of objects; software for enabling retrieving 
information from remotely located databases; 
software for displaying retrieved information at mobile 
communication devices, namely cellular telephones, 
personal digital assistance (PDAs) and portable 
computers; software for operating any of the above 
goods; all included in class 9.

מצלמות, מצלמות להתקני תקשורת ניידים, דהיינו טלפונים
סלולריים, התקנים דיגיטליים לסיוע אישי (PDAs) ומחשבים
נישאים, מצלמות  וידיאו; תוכנה המאפשרת צילום תמונות

במצלמה ושליחתן לאתר מרוחק, תוכנה המאפשרת צילום של
אובייקטים, תוכנה המאפשרת שליפת מידע מבסיסי נתונים
מרוחקים, תוכנה להצגת מידע מאוחזר בהתקני תקשורת
ניידים, דהיינו טלפונים סלולריים, התקנים דיגיטליים למידע
אישי (PDAs) ומחשבים נישאים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: XSIGHTS MEDIA LTD. שם: אקסייטס מדיה בע"מ

Address: 8 Hamelacha Street  , Netanya, 42505, Israel כתובת : רחוב מלאכה 8  , נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 514069863מספר זיהוי: 514069863

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alef. Gimel. - Intellectual Property Consulting Lt

Address: Rehovot, P.O.B 2079, 76120, Israel

שם: א.ג. - ייעוץ לקניין רוחני בע"מ

כתובת : רחובות, ת.ד.2079, 76120, ישראל

XSIGHTS

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212088 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39230/11/2009



Blood glucose monitoring devices; all included in 
class 10.

מתקנים לניטור גלוקוז בדם; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TGC

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212114 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39330/11/2009



U.S.A. , 13/12/2007 ארה"ב , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

Gold jewelry, namely, rings, bracelets, pendants, 
earrings, necklaces, brooches, pins and cufflinks; all 
included in class 14.

תכשיטי  זהב, דהיינו טבעות, צמידים, תליונים, עגילים, ענקים,
פריפות, סיכות וחפתים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SELECT JEWELRY INC.

Address: 47-28 37 Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 68652

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

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

GOLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOLD FOR TREES

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212128 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39430/11/2009



Austria , 18/12/2007 אוסטריה , 18/12/2007

Priority Date דין קדימה

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, especially apparatus and instruments for 
the protection for persons and systems against 
damage by electric current; electric, electronic and 
mechanical switching and controlling appliances as 
well as appliances and components for industrial and 
power electronics, fault current, conducting, motor, 
overload current and system protection appliances 
and apparatus as well as fuses, temperature, time, 
controlling and protection relays, overload current 
protection appliances and apparatus, appliances for 
the transformation of electric current, re-connection 
appliances, timers, not for clockworks, position, 
control and area switches, key buttons, dimmer 
switches, actuators,  room controllers, central 
operating appliances, controlling apparatus, 
housings, appliances for measuring and the 
indication of electric current, rail bonds for switching 
appliances, sockets, programmable and individually 
configurable controlling apparatus, appliances for 
wireless transmission of signals, appliances for data 
transmission, distributors for the reception of 
appliances and apparatus for protection, switching, 
controlling, indication, measuring and regulating 
purposes, cabinets for the reception of appliances for 
data transmission; all goods included in class 9.

מתקן ומכשירים עבור הובלה, מיתוג, שינוי, צבירה, וויסות  או
בקרת חשמל, במיוחד מתקן ומכשירים  עבור ההגנה על בני
אדם ומערכות כנגד נזק הנגרם על ידי זרם חשמל; כלים
חשמליים, אלקטרוניים ומיתוג מיכני ובקרה כמו גם  כלים

ורכיבים עבור תעשייה  וכוח אלקטרוני, זרם לקוי, כלי מערכות
הגנה ומתקנים מובילים, מניעי עומס זרם  כמו גם נתיכים,
ממסרי טמפרטורה, זמן, בקרה והגנה, כלים ומתקן להגנת

עומס זרם, כלים עבור  שינוי של זרם חשמלי, כלי חיבור חוזר,
קוצבי זמן, שאינם עבור מנגנון השעון, מצב, בקרה, מתגי אזור,
כפתורי מפתח, מתגי עמעם, מפעילים, בקרי חדר, כלי הפעלה
מרכזיים, מתקן בקרה, אכסון, כלים עבור מדידה  והסימון של
זרם חשמלי, תופסני מתלה עבור כלי מיתוג, שקעים, מתקן
תיכנות ובקרת עיצוב אינדיבידואלית, כלים עבור תמסורת

אלחוטית של אותות, כלים עבור נתוני תמסורת, מפלגים עבור
מטרות קבלה של כלים ומתקן עבור הגנה, מיתוג, בקרה, סימון,

מדידה וויסות, ארונות עבור הקבלה של כלים עבור נתוני
תמסורת; כל הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BZM

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212135 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39530/11/2009



Owners

Name: Moeller Gebaudeautomation GmbH

Address: Schrems, Austria

Identification No.: 69540

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

י"ג כסלו תש"ע - 39630/11/2009



Medical devices for use for the treatment of pain; all 
included in class 10.

מכשירים רפואיים המשמשים לטיפול בכאב; הנכללים כולם
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VOLTAREN

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212166 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39730/11/2009



Benelux , 01/02/2008 בנלוקס , 01/02/2008

Priority Date דין קדימה

Chemical products for use in coating industry, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
adhesives used in industry; all included in class 1.

מוצרים כימיקלים לשימוש בתעשיית הציפוי, שרפים מלאכותיים
בלתי מעובדים, פלסטיקים בלתי מעובדים, דבקים המשמשים

בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 41544

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VIRANTAGE

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212186 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39830/11/2009



Ice creams, ice cream bars and ices, deserts and 
frozen snacks, pastries and confectionery; all 
included in class 30.

גלידות, שלגונים וקרחונים, קינוחים  וחטיפים קפואים, דברי
מאפה ודברי מתיקה; כולם  כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ecogreen Green Ways Ltd. שם: אקוגרין דרך ירוקה בע"מ

Address: 7 Haavoda Road  , Rosh Haayin, Israel כתובת : רחוב העבודה 7  , ראש העין, ישראל

Identification No.: 513197178מספר זיהוי: 513197178

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

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212192 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 39930/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Galit Levi שם: גלית לוי

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

Identification No.: 28911774מספר זיהוי: 28911774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל
אביב, 67021, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה
LEVI בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212227 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40030/11/2009



Measuring apparatuses, in particular mechanical and 
electrical pressure gauges, temperature gauges, 
dynamometers and force measuring apparatuses as 
well as parts and fittings thereof, namely connection 
fittings, separating seals for substances to be 
measured, electrical power sources and power 
separators, electrical information devices for 
measured values and calibrating devices with respect 
thereto; all included in class 9.

אביזרי מדידה, במיוחד מדידי ומחווני לחץ מכניים ואלקטרוניים,
מדידי טמפרטורה, דינמומטרים ומדידי כוח ובכלל זה חלקים
ומתאמים עבורם כגון מתאמי חיבור, אטמי הפרדה עבור

האמצעים הנמדדים, ספקי כוח חשמליים ומפצלי כוח, אמצעי
מידע עבור שסתומים נמדדים ואמצעי כיוונון המותאמים להם;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: tecsis GmbH

Address: Offenbach, Germany

Identification No.: 68685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zimran Harlaff Ruth

Address: Pastel Ltd. 84 Yuvalim, Misgav, 20142, Israel

שם: זימרן חרלף רות

כתובת : פסטל בע"מ יובלים 84, משגב, 20142, ישראל

tecsis

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212252 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40130/11/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for a human resources 
management system which provides electronic 
processing and management of job candidate videos 
and data and facilitates the maintenance of and 
access to a searchable proprietary database of job 
candidates for employers over a global computer 
network; database software in the fields of staff 
management, management administration, tracking, 
monitoring, automations and assessment of staffing, 
hiring, recruiting and employee retention processes, 
workforce logistics management and planning and 
decision support; computer readable database of 
information relating to human resources, career, 
employment, recruitment, retention and placement; 
software used to automate and facilitate the 
employee recruiting process, to manage and track 
information regarding job candidates, to provide 
employee assessment and survey tools for 
employers and to manage on-line employee 
applications; computer hardware and computer 
software for database management; computer 
software and hardware to enable searching of data 
and connection to databases and the internet; 
computer software for application and database 
integration; computer software for image processing, 
for document management, for printer management, 
for network transmission and reception, for document 
creation, for database management and for 
document and image processing; electronic database 
recorded on computer media; apparatus, instruments 
and media for recording, reproducing, carrying, 
storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, signals, software, information, 
data and code; sound, video and data recordings; 
cards bearing encoded or magnetic data for 
operating automatic machines or apparatus; 
computer programs stored on data carriers, including 
magnetic data carriers; data carriers for computers 
having software recorded thereon; data storage 
media and devices; pre-recorded data carriers for 
use with computers; programmes for data processing 
apparatus (recorded), included in class 9.

תוכנת מחשב עבור מערכת ניהול משאבי אנוש המספקת עיבוד
וניהול אלקטרוני של סרטי וידיאו ונתונים של מועמדים למשרות
ומסייעת בתחזוקה וגישה למאגר מידע קנייני של מועמדים
למשרות הניתן לחיפוש עבור מעסיקים באמצעות רשת
מחשבים עולמית; תוכנת מאגרי מידע בתחומי ניהול סגל

עובדים, ניהול הנהלה, מעקב, פקוח, מיכון והערכה של תהליכי
סגל עובדים, העסקת עובדים, גיוס עובדים ושמירת עובדים,
ניהול לוגיסטיקת סגל עובדים ותכנון ותמיכת החלטות; מאגר
מידע הניתן לקריאה ע"י מחשב של מידע הקשור למשאבי

אנוש, קריירה, העסקה, גיוס, שמירה ושיבוץ; תוכנה המשמשת
למיכון ולסיוע בתהליך גיוס עובדים, לניהול ומעקב אחר מידע
לגבי מועמדים למשרות, לאספקת הערכת עובדים וכלים
לסקרים עבור מעסיקים ולניהול בקשות מקוונות מעובדים;

חומרת מחשב ותוכנת מחשב עבור ניהול מאגר מידע; תוכנת
מחשב וחומרת מחשב שמאפשרות חיפוש בנתונים וקישור
למאגרי מידע והאינטרנט; תוכנת מחשב לשילוב יישומים
ומאגרי מידע; תוכנת מחשב עבור עיבוד תמונות, לניהול
מסמכים, לניהול מדפסות, לשידור וקליטה ברשת, יצירת

מסמכים, לניהול מאגרי מידע ולעיבוד מסמכים ותמונות; מאגר
מידע אלקטרוני המוקלט על מדיה של מחשב; התקנים,

מכשירים ומדיה עבור הקלטה, העתקה, נשיאה, אחסון, עיבוד,
מניפולציה, העברה, שידור, שחזור והעתקת מוסיקה, צלילים,
תמונות, טקסט, אותות, תוכנות, מידע, נתונים וצופן; הקלטות
צליל, וידיאו ונתונים; כרטיסים הנושאים נתונים מקודדים או

מגנטיים להפעלת מכונות או התקנים אוטומטיים; תוכנת מחשב
מאוחסנת על נושאי נתונים, כולל נושאי נתונים מגנטיים; נושאי
נתונים עבור מחשבים עליהם מוקלטות תוכנות; מדיה והתקנים
לאחסון נתונים; נושאי נתונים מוקלטים מראש לשימוש עם
מחשבים; תוכניות עבור התקנים לעיבוד נתונים (מוקלטות),

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Online

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212269 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40230/11/2009



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

ONLINE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ג כסלו תש"ע - 40330/11/2009



Austria , 10/12/2007 אוסטריה , 10/12/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; transmission and broadcasting 
of radio and television programs, also via the 
internet, computer aided transmission of messages 
and images of audio and video material via the 
internet, wireless mobile phone services; electronic 
bulletin board services; providing telecommunications 
connections to a global computer network, 
telecommunications routing and junction services, 
teleconferencing services, providing user access to a 
global computer network; providing access to 
databases; voice mail services; all included in class 
38.

טלקומוניקציה; העברה ושידור של תוכניות רדיו וטלוויזיה,
לרבות באמצעות האינטרנט, העברה ממוחשבת של הודעות
ותמונות הכוללות חומרי אודיו ווידאו באמצעות האינטרנט,
שירותים אלחוטיים לטלפונים סלולריים; שירותי לוח מודעות
אלקטרוניים; מתן קישור טלקומוניקציה לרשת מחשבים

גלובלית, שירותי ניתוב והצמתה של שירותי טלקומוניקציה,
שירותי שיחות ועידה, מתן גישה למשתמש לרשת מחשבים
גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע; שירותי תא קולי; הנכללים

כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

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

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

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212290 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40430/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 40530/11/2009



Education; providing of training; entertainment, 
including musical performances and radio and 
television entertainment; sporting and cultural 
activities, including the staging of sports 
competitions; night clubs and discotheque services; 
organization of trade fairs and exhibitions for cultural, 
sporting and educational purposes; rental of video 
tapes and cassettes, video tape film production; 
videotaping and microfilming; publication of electronic 
books and journals on-line, electronic desktop 
publishing, providing on-line electronic publications 
(not downloadable), game services provided on-line; 
providing karaoke services; digital imaging services; 
music composition services; layout services, other 
than for advertising purposes.; all included in class 
41.

חינוך; מתן הדרכה; בידור, לרבות הופעות מוסיקליות ובידור
טלוויזיוני ורדיופוני; פעילות ספורטיבית ותרבותית, לרבות ארגון

תחרויות ספורט; שירותי מועדוני לילה ודיסקוטקים; ארגון
ירידים ותערוכות למטרות תרבותיות, ספורטיביות וחינוכיות;

השכרת קלטות וידאו, הפקת סרטי וידאו; צילומי וידאו
ומיקרופילם; פרסום מקוון של ספרים אלקטרוניים ומגזינים,
הוצאה לאור אלקטרונית, מתן גישה לפרסומים אלקטרוניים
מקוונים (שלא להורדה), שירותי משחק מקוונים; מתן שירותי
קריוקי; שירותי הדמייה דיגיטלית; שירותי הלחנה מוסיקלית;
שירותי עיצוב, שלא לצרכי פרסום; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Austria , 10/12/2007 אוסטריה , 10/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

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

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

WORLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212291 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40630/11/2009



Organization of hair colouring and styling competition 
for hairdressers; hair show; all included in class 41.

ארגון תחרות של צביעה ועיצוב שיער לספרים; מופעי שיער;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

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

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COLOUR and TROPHY 
separately, but in the combination of the mark.

COLOUR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-TROPHY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COLOUR TROPHY

Application Date 20/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212299 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40730/11/2009



Tobacco; cigarettes; smokers' articles; matches, all 
included in class 34.

טבק: סיגריות: צרכי עישון: גפרורים, הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD.

Address: P.O.B.3085, Mill Mall, Suite 6 Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, Virgin Islands

Identification No.: 57100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

YES

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212307 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40830/11/2009



Preparations for alleviating pain and reducing fever; 
all included in class 5.

תכשירים לשיכוך כאבים והורדת חום; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street  , 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

נוביפן

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212340 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 40930/11/2009



Preparations for alleviating pain and reducing fever; 
all included in class 5.

תכשירים לשיכוך כאבים והורדת חום; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street  , 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

NUBIFEN

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212341 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41030/11/2009



France , 14/12/2007 צרפת , 14/12/2007

Priority Date דין קדימה

Mascaras; all included in class 3. מסקרות, הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIORSHOW ICONIC

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212349 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41130/11/2009



France , 20/12/2007 צרפת , 20/12/2007

Priority Date דין קדימה

Soap, perfumes, essential oils, beauty masks, 
shaving preparations; cosmetic, hair lotions, 
dentifrices; depilatories; make up removing 
preparations, lipsticks, leather preservatives 
(polishing wax); creams for leather; all included in 
class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, מסכות יופי, תכשירי גילוח;
קוסמטיקה, תרחיצי שיער, משחות שיניים; מסירי שיער,
תכשירים להסרת איפור, שפתונים, חומרים משמרים לעור
(שעווה להברקה), משחות לעור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COFINLUXE

Address: Paris, France

Identification No.: 35279

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212351 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41230/11/2009



Cosmetics, namely; nail polish and lipstick, toilet 
soap, potpourri, personal cleaning and bath products, 
namely; soaps, face and body powders; personal 
care products; bath oils, skin cleansers, skin scrubs, 
bubble bath, after shave lotion, deodorant; hair care 
products, namely; shampoo, conditioner, styling 
compounds; tanning and sun products; all included in 
class 3.

קוסמטיקה, שהיא; לק לציפורניים ואודם, סבון טואלט, פוטפורי,
מוצרי ניקוי ואמבט לשימוש אישי, שהם; סבונים, אבקות לפנים
ולגוף; מוצרי טיפוח אישיים; שמנים לאמבט, מנקים לעור,

מקרצפים לעור, קצף לאמבט, תחליב לאחר גילוח, דיאורדורנט;
מוצרים לטיפוח השיער, שהם; שמפו, מרכך, תרכובות לעיצוב;

מוצרי שיזוף ושמש; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

Address: Pacoima, California, U.S.A.

Identification No.: 68075

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VIVA LA JUICY

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212365 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41330/11/2009



Cleaning preparations for engines; all included in 
class 3.

חומרי ניקיון עבור מנועים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 53500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Mucapur

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212372 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41430/11/2009



Italy , 29/02/2008 איטליה , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Optical apparatus and instruments; spectacles and 
sunglasses; frames, lenses, hinges, temples and 
cases for spectacles and sunglasses, their parts and 
accessories; eyeshades, binoculars, ski-goggles, 
protective helmets and protective goggles; their parts 
and accessories; contact lenses and their containers; 
all included in class 9.

מכשירים וכלים אופטיים; משקפי ראיה ומשקפיי שמש;
מסגרות, עדשות, צירים, זרועות ונרתיקים למשקפי ראיה
ומשקפי שמש, חלקים ואביזרים שלהם; סוככים לעיניים,
משקפות, משקפי מגן לסקי, קסדות מגן ומשקפות הגנה;

חלקים ואביזרים שלהם; עדשות מגע ומיכלים עבורם; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAFILO - Societa Azionaria Fabbrica Italiana 
Lavorazione Occhiali S.p.A.

Address: Piazza Tiziano, 8  , Pieve di Cadore (Belluno), 
32044, Italy

Identification No.: 68480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EYEDONIST

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212379 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41530/11/2009



Italy , 29/02/2008 איטליה , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Retail services in the field of optical articles, optical 
apparatus and instruments, spectacles and 
sunglasses, frames and lenses, their parts and 
accessories; all included in class 35.

שירותי קמעונות בתחום של פריטים אופטיים, מכשירים וכלים
אופטיים, משקפי ראיה ומשקפי שמש, מסגרות ועדשות, חלקים

ואביזרים שלהם; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAFILO - Societa Azionaria Fabbrica Italiana 
Lavorazione Occhiali S.p.A.

Address: Piazza Tiziano, 8  , Pieve di Cadore (Belluno), 
32044, Italy

Identification No.: 68480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EYEDONIST

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212380 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41630/11/2009



Italy , 29/02/2008 איטליה , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

Opticians' services; all included in class 44. שירותי אופטיקאים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAFILO - Societa Azionaria Fabbrica Italiana 
Lavorazione Occhiali S.p.A.

Address: Piazza Tiziano, 8  , Pieve di Cadore (Belluno), 
32044, Italy

Identification No.: 68480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EYEDONIST

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212381 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41730/11/2009



Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of diabetes; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם לטיפול ומניעה של סוכרת;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bristol-Myers Squibb Company

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

Identification No.: 603

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ONGLYZA

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212401 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41830/11/2009



Medical and scientific research, namely conducting 
clinical trials; all included in class 42.

מחקר רפואי ומדעי, שהוא ביצוע ניסויים קליניים; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sanofi Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212404 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 41930/11/2009



System for selection, acquisition, description, 
distribution and analysis of library collections; 
computer software and programs used in the 
management of libraries, information centers, 
databases, archives, museums, research centers 
and information resources; computer software and 
programs used in creating, archiving, indexing, 
searching and displaying databases, libraries, 
information centers, archives, museums, research 
centers, texts, information resources and digital 
resources and collections; computer software and 
programs for user portal for the academic 
environment; all included in class 9.

מערכות עבור בחירה, רכישה, תיאור, הפצה ואבחון של אוספי
ספריה; תוכנות ותוכניות מחשב המשמשות בניהול של ספריות,
מרכזי מידע, מאגרי נתונים, ארכיבים, מוזיאונים, מרכזי מחקר
ומשאבי מידע; תוכנות ותוכניות מחשב המשמשות ביצירה,

גניזה, תיוג, חיפוש ותצוגת מאגרי מידע, ספריות, מרכזי מידע,
ארכיבים, מוזיאונים, מרכזי מחקר, טקסטים, משאבי מידע

ומשאבים ואוספים דיגיטאליים; תוכנות ותוכניות מחשב לפורטל
משתמש עבור סביבה אקדמית; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

MOSAIC

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212411 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42030/11/2009



Insurance, finance and funding and other financial 
affairs that include among other services, marketing 
and operating pension products, provident funds, 
pension funds, continuing and training education 
funds; all included in class 36.

ביטוח, עסקי מימון, עסקי כספים הכוללים, בין היתר, שיווק
ותפעול מוצרים פנסיוניים, קופות גמל, קרנות פנסיה, וקרנות

השתלמות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tmura Insurance Agency (1987) Ltd. שם: תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ

Address: 13 Hashiloach St. Kiryat Matalon, Petach Tikva, 
49514, Israel

כתובת : רחוב השילוח 13 קרית מטלון, פתח תקוה, 49514,
ישראל

Identification No.: 511236515מספר זיהוי: 511236515

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naor - Epstein, Adv.

Address: 50 Dizengof St. 20th Floor, Tel Aviv, 64332, 
Israel

שם: נאור-אפשטיין, עו"ד

כתובת : דיזינגוף 50 מגדל-על,קומה 20, תל אביב, 64332,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words INVESTOR, השתלמות, נט
and מערכת מידע וביצוע, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTOR, השתלמות, נט ו-מערכת מידע וביצוע, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212429 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42130/11/2009



Self production chocolate store, included in class 35. חנות לממכר שוקולד בייצור עצמי, הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212431 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42230/11/2009



Ownersבעלים

Name: Gilles Amouyal

Address: Paris, France

Identification No.: 70619

Name: Alexander Carel

Address: New York, U.S.A.

Identification No.: 70618

Name: Arnaud Rodrigue שם: ארנו רודריג

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 328656939מספר זיהוי: 328656939

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Laure Dreyfus, Adv.

Address: 20 Greenberg St.  , Haifa, 34757, Israel

שם: לור דרייפוס, עו"ד

כתובת : רח' גרינברג 20  , חיפה, 34757, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Laure Dreyfus, Adv.

Address: 20 Greenberg St.  , Haifa, 34757, Israel

שם: לור דרייפוס, עו"ד

כתובת : רח' גרינברג 20  , חיפה, 34757, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 42330/11/2009



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yuval Taub שם: יובל טאוב

Address: כתובת : כוכב יאיר, ת.ד.3013, 44864, ישראל

Identification No.: 040284770מספר זיהוי: 040284770

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212437 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42430/11/2009



Furniture; all included in class 20. רהיטים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tiv Furnitures Reznik Brothers Ltd. שם: טיב ריהוטים אחים רזניק בע"מ

Address: 2 Hamasger Street  , Ashklon, Israel כתובת : רחוב המסגר 2  , אשקלון, ישראל

Identification No.: 511415531מספר זיהוי: 511415531

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words טיב and ריהוטים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים טיב
וריהוטים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212444 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42530/11/2009



Perfumery products, namely, perfumes and eau de 
toilette; body lotions and shower gel; all included in 
class 3.

מוצרי תמרוקיה, שהם, בשמים ומי טואלט; תחליבי גוף וג'ל
מקלחת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JLO HOLDING COMPANY, LLC

Address: Santa Monica, California, U.S.A.

Identification No.: 58818

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DESEO

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212446 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42630/11/2009



Halvah and tahini (sesame seed paste); all included 
in class 30.

חלבה וטחינה (משחת גרגיר שומשום); כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALRASHIDI ALMEZAN SWEETS DEVELOPING 
FACTORY CO.

Address: Cairo, Egypt

Identification No.: 68734

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
except the word ORASCO, but in the combination of 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה ORASCO, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212475 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42730/11/2009



Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GLOBAL TRADE VISION G.T.V. LTD שם: גלובל טרייד וייזן גי.טי.וי בע"מ

Address: Herzaliya, P.O.B 5058, 45855, Israel כתובת : הרצליה, ת.ד.5058, 45855, ישראל

Identification No.: 513452193מספר זיהוי: 513452193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alon, Rasky & Co., Adv.

Address: B.S.R. Tower 2 1 Ben Gurion St., Bnei Brak, 
51201, Israel

שם: אלון, רסקי ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 2 רח' בן גוריון 1, בני ברק, 51201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words NATURAL and ANTI 
AGING, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL ו-ANTI AGING, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212481 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42830/11/2009



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

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירה); כל הסחורות נכללות בסוג
.33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUNTORY HOLDINGS LIMITED

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 17625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUNTORY

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212500 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 42930/11/2009



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

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירה); כל הסחורות נכללות בסוג
.33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUNTORY HOLDINGS LIMITED

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 17625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MIDORI

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212501 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43030/11/2009



Cosetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרים קוסמטיים ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

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

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

EYE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EYESTUDIO

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212576 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43130/11/2009



Restaurants and bars selling japanese food and 
sushi, included in class 43.

מסעדות וברים לממכר אוכל יפני וסושי, הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Japanika Ltd. שם: ג'פניקה בע"מ

Address: 4 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, Israel כתובת : שדרות שאול המלך 4  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513737635מספר זיהוי: 513737635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Enoshi, Kostica & Co., Adv.

Address: 4 Shaul Hamelech Blvd.  , Tel Aviv, 64733, 
Israel

שם: אנושי, קוסטיקה ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 4  , תל אביב, 64733, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SUSHI BAR and סושי בר,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים סושי בר ו
-SUSHI BAR, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212585 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43230/11/2009



Optical apparatus and instruments, spectacles and 
sunglasses, frames, lenses, hinges, temples and 
cases for spectacles adn sunglasses, their parts and 
accessories; all included in class 9.

מתקנים והתקנים אופטיים, משקפיים  ומשקפי שמש, מסגרות,
עדשות, צירים, זרועות רקה ונרתיקים למשקפיים ומשקפי

שמש, חלקיהם ואביזריהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solstice Marketing Corporation

Address: Parsippany, N.J., U.S.A.

Identification No.: 68778

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SOLSTICE

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212623 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43330/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור כלי רכב; טלאי תיקון לצמיגים;

מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

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

SPORT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK SPORT

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212680 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43430/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; כלקי חילוף עבור כלי רכב; טלי תיקון לצמיגים;
מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COMFORT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK COMFORT

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212681 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43530/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; כלקי חילוף עבור כלי רכב; טלי תיקון לצמיגים;
מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

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

VAN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK VAN

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212682 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43630/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; כלקי חילוף עבור כלי רכב; טלי תיקון לצמיגים;
מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

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

UTILITY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK UTILITY

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212683 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43730/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; כלקי חילוף עבור כלי רכב; טלי תיקון לצמיגים;
מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the indication 4X4WD separately, 
but in the combination of the mark.

4X4WD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK 4X4WD

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212684 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43830/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; כלקי חילוף עבור כלי רכב; טלי תיקון לצמיגים;
מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

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

SNOW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK SNOW

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212685 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 43930/11/2009



Tires; tires for automobiles; tires for mootyorcycles; 
pneumatic tires; inner tubes for vehicles; inner tubes 
for pneumatic tires; treads; treads for retreating tires; 
trens for vehicles; tire repair patches; tire casings; 
tires with non-skid devices for vehicle wheels; mud 
glaps; al incldued in class 12.

צמיגים; צמיגים עבור כלי רכב; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים
שמכילים אויר דחוס; צינורות פנימיים עבור כלי רכב; צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס; חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג; חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג; כלקי חילוף עבור כלי רכב; טלי תיקון לצמיגים;
מעטפת על צמיגים; צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה
המיועדים לכלי רכב; מפלסי בוץ; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ALL SEASON separately, 
but in the combination of the mark.

ALL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SEASON בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NK ALL SEASON

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212686 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44030/11/2009



Clothing apparatus, shoes and head coverings; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sargos Express Ltd שם: סרגוס אקספרס בע"מ

Address: 40 Lilinblum Street, Tel Aviv, P.O.B 29773, 
61297, Israel

כתובת : רחוב לילינהלום 40, תל אביב, ת.ד.29773, 61297,
ישראל

Identification No.: 514095645מספר זיהוי: 514095645

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  CHEF BURGER 
separately, but in the combination of the mark.

CHEF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BURGER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212796 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44130/11/2009



Providing and marketing of food and drink; 
restaurants, catering and buffet services; snack-bars; 
supplying food and drink for individuals, marketers 
and retailers; bar and beverage services; 
management and consultancy services in the field of 
restaurants and food services; temporary 
accommodation services; hotel services; all included 
in class 43.

אספקת ושיווק מזון ומשקה; שירותי מסעדות, קייטרינג ומזנון;
מזנונים; אספקת מזון ומשקה ליחידים, למוסדות, למשווקים
ולקמעונאים; שירותי בר ומשקאות; שירותי ניהול וייעוץ בענף

המסעדות והמזון; שירותי אירוח ולינה זמנית ומלונאות;
הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sargos Express Ltd שם: סרגוס אקספרס בע"מ

Address: 40 Lilinblum Street, Tel Aviv, P.O.B 29773, 
61297, Israel

כתובת : רחוב לילינהלום 40, תל אביב, ת.ד.29773, 61297,
ישראל

Identification No.: 514095645מספר זיהוי: 514095645

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CHEF BURGER 
separately, but in the combination of the mark.

CHEF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BURGER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212797 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44230/11/2009



U.S.A. , 14/01/2008 ארה"ב , 14/01/2008

Priority Date דין קדימה

Intellectual property auctions; included in class 35. מכירות פומביות של קנין רוחני; הכלולות בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ocean Tomo, LLC

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 63336

(Illinois Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PATENT, BID and ASK 
separately, but in the combination of the mark.

,PATENT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BID ו-ASK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PATENT/BID-ASK

Application Date 24/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212798 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44330/11/2009



General telecommunication servcies; all incldued in 
class 38.

שירותי תקשורת; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Odetta Nona Schwartz שם: אודטה נונה שוורץ

Address: 142 Wingate street  , Herzeliya, Israel כתובת : רחוב וינגייט 142  , הרצליה, ישראל

Identification No.: 65553109מספר זיהוי: 65553109

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

ODETTA

אודטה

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212922 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44430/11/2009



hats and bowlers; included in class 25. כובעים ומגבעות.; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212923 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44530/11/2009



Choral coaching servcies; alll included in class 41. שירותי חונכות למקהלות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eshed Alexander Services Ltd. שם: אשד אלכסנדר שירותים בע"מ

Address: Kfar Yona, P.O.B 4279, 40300, Israel כתובת : כפר יונה, ת.ד.4279, 40300, ישראל

Identification No.: 513242677מספר זיהוי: 513242677

SingIsrael

סינגישראל

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212975 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44630/11/2009



Musical sound recording, namely, pre-recorded 
phonograph records, audio tapes, video cassettes, 
compact discs and laser discs featuring music; 
educational products for children, namely, pre-
recorded audio and video cassettes, video discs, 
optical discs for transmitting and reproducing text, 
sound and/or images, interactive cd-rom and 
computer software in the field of music, featuring 
directories, histories, and other information related to 
musical events, products, and persons; all included in 
class 9.

הקלטת קול מוזיקה, בעיקר, תקליטי פטיפון שהוקלטו מראש,
סרטי אודיו, קלטות ודאו, תקליטורים ותקליטי לייזר הכוללים
מוזיקה; מוצרים חינוכיים לילדים, בעיקר, קלטות אודיו ווידאו

שהוקלטו מראש, תקליטורי וידאו, תקליטורים אופטיים
להעברת טקסט משוחזר, קול ו/או דמויות, תקליטורים

אינטראקטיביים ותוכנות מחשב בתחום המוזיקה, הכוללים
ספריות, הסטוריה, ומידע אחר בנוגע לאירועים מוזיקליים,

מוצרים, ואנשים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Carnegie Hall Corporation

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

Identification No.: 68876

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

CARNEGIE HALL

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213004 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44730/11/2009



Compasses; precision measuring apparatus; 
clinometers; distance meters; field compasses; depth 
and pressure gauges; diving compasses and 
computers; measuring and research apparatus and 
instruments; forestry apparatus and instruments; 
height meters; computers and computer 
programmes; diving suits, masks, tanks and 
regulators, weight belts, all used in relation to diving; 
odometers; speed meters; communication apparatus 
and instruments; navigation apparatus and 
instruments; ascent speed meters; pedometers, 
pedometers, altimeters, barometric altimeters, control 
markers and head lamps all used in relation with 
orienting and hiking; heart rate monitors; all included 
in Class 09.

מצפנים; ציוד למדידה מדויקת; מדי שיפוע; מדי מרחק; מצפני
שדה; מדי עומק ולחץ; מצפני ומחשבי צלילה; ציוד ומכשירים
למדידה ולמחקר; ציוד ומחשבים לייעור; מדי גובה; מחשבים
ותוכניות מחשבים; חליפות צלילה, מסכות, מכלים ווסטים,

חגורות משקל, כולם בשימוש בקשר לצלילה; מדי מרחק; מדי
מהירות; ציוד ומכשירים לתקשורת; ציוד ומכשירים לניווט; מדי
מהירות עליה; מדי דרך, מדי גובה, מדי גובה ברומטריים, סמני
בקרה ופנסי ראש כולם בשימוש בקשר לניווטים ולטיול רגלי;

בקרי קצב הלב; הנכללים כולם בסוג  09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Suunto Oy

Address: Valimotie 7  , Vantaa, 01510, Finland

Identification No.: 68877

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUUNTO

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213010 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44830/11/2009



Horological and chronological instruments; watches; 
sport watches; wrist watches; diving watches; timers; 
all included in Class 14.

מכשירים הורולוגיים וכרונומטרים; שעונים; שעוני ספורט; שעוני
יד; שעוני צלילה; טיימרים; הנכללים כולם בסוג  14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Suunto Oy

Address: Valimotie 7  , Vantaa, 01510, Finland

Identification No.: 68877

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUUNTO

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213011 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 44930/11/2009



Handbags; wallets; school satchels; traveling bags 
(cases); suitcases; briefcases; shopping bags; 
umbrellas; straps; knapsacks; included in class 18.

תיקים; ארנקים; ילקוטי בית ספר; תיקי נסיעה (מזוודות);
מזוודות; תיקי מסמכים; סלים לקניות; מטריות; רצועות; תרמילי

גב; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Guangdong Winpard Industry Co. Ltd.

Address: Xiashan, Chaonan District Shantou, Guangdong 
Province, China

Identification No.: 68879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213015 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45030/11/2009



Pipes of metal, namely steel pipes, pipe connection 
pieces of metal, namely of steel, pipe sleeves of 
metal, namely of steel, threaded pipes of metal, 
namely of steel, metal pipe couplings and joints and 
pipe parts, bifurcation pieces of metal for piping; 
plumbing pipes of metal, namely of steel; pipe 
systems comprised of metal pipes and metal 
connection pieces; Metal tubes for industrial 
applications; metal tube-fittings; tube systems 
comprised of metal tubes; sprinkler systems;   All 
included in class 6.

צינורות העשויים מתכת, שהם צינורות פלדה, חלקי חיבור
לצינורות עשויים ממתכת ו/או פלדה,  צינורות מעטפת עשויים
ממתכת ו/או פלדה, צינורות להשחלה עשויים ממתכת ו/או
פלדה,  חלקי צינורות ממתכת ו/או פלדה, אביזרי חיבור

והצמדה לצינורות עשויים ממתכת ו/או פלדה, אביזרים לפיצול
צינורות ממתכת ו/או פלדה; צינורות אינסטלציה ממתכת ו/או
פלדה; מערכות צינרת הכוללות צינורות מתכת ו/או פלדה
וחיבורים מתכתיים; מערכת צינורות לשימושים תעשייתיים;

אבירים תואמים לצינורות עשויים מתכת; מערכות להתזת מים;
הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Combe Ltd. שם: קומבה בע"מ

Address: P. O. B. 3245, Hadera, 38132, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.3245, 38132, ישראל

Identification No.: 68881מספר זיהוי: 68881

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

COMBE

קומבה

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213016 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45130/11/2009



Pipes, not of metal, flexible pipes, non metal pipe 
couplings, joints and pipe parts; non-metal pipe 
connection pieces;  Non-metal pipe sleeves, 
threaded pipes not of metal; plumbing pipes of 
plastic; pipe systems comprised of non-metal pipes 
and connection pieces for conveying fluids and 
electronics; non-metal tubes for industrial 
applications; non-metal tube-fittings; tube systems 
comprised of non-metal tubes for conveying fluids 
and electronics; all of the aforementioned made of 
fiberglass, plastic, polyvinylchloride (pvc), and 
polyethylene, used for industrial applications; non-
metal sprinkler systems;   All included in class 17.

צינורות שלא ממתכת, צינורות גמישים, אביזרים שלא ממתכת
לחיבור ולהצמדה של צינורות, חלקי צנרת לא ממתכת, חלקי
חיבור לצינורות לא ממתכת; מעטפת צינורות שלא ממתכת,
צינורות מפלסטיק למערכת אינסטלציה; מערכות צינרת שלא
ממתכת וחלקי חיבור להעברת נוזלים וחשמל; מערכת צינורות
לשימושים תעשייתים שלא ממתכת; אבירים תואמים לצינורות
שלא ממתכת; מערכת צינורות שלא ממתכת להעברת נוזלים
וחשמל; כל הנזכר לעיל העשוי גם מסיבי זכוכית, פלסטיק,
פי.בי.סי, פוליאתילן, המשמשים לצורכי תעשייה;  מערכות

התזה שלא ממתכת; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Combe Ltd. שם: קומבה בע"מ

Address: P. O. B. 3245, Hadera, 38132, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.3245, 38132, ישראל

Identification No.: 68881מספר זיהוי: 68881

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

COMBE

קומבה

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213017 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45230/11/2009



Shoes; clothing; sports shoes; gloves; girdles; T-
shirts; sports jerseys; knitwear clothing; hosiery; 
clothing for children; included in class 25.

נעליים; הלבשה; נעלי ספורט; כפפות; חגורות; חולצות טי-
שירט; סריגים לספורט; סריגים; גרביים וגרביונים; הלבשה

לילדים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Guangdong Winpard Industry Co. Ltd.

Address: Xiashan, Chaonan District Shantou, Guangdong 
Province, China

Identification No.: 68879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213018 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45330/11/2009



Taiwan , 25/06/2008 טיואן , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Computer hardware; computer software; memory; 
ROM (read-only memory); microcomputer; micro-
processors; read-only storage device; microcomputer 
processors.; CPU. (central processing units 
[processors]); optical discs recorded with computer 
programs; optical data media recorded with computer 
programs; memory device for the storage of 
computer data; computer program; computer 
programs, recorded; computer firmware; interface 
cards for computer; ROM CHIPS (read-only memory 
chips); computer motherboards; accelerator cards; 
extension card; memory cards for computer; optical 
data media; card readers; programming apparatus; 
computer forensics modules; microprocessor 
emulators; computer touch-input device; micro-
computer simulators; data media; electronic manuals; 
magnetic disk recorded with programs for computer 
games; magnetic data media recorded with programs 
for computer games; optical discs recorded with 
programs for computer games; optical data media 
recorded with programs for computer games; 
software for tv games; game programs downloaded 
from internet; modem (modulator-demodulator); 
DAC .(digital to analog converters); ADC (analog to 
digital converter); chips; semiconductor; integrated 
circuits; circuit boards; -semiconductor substrate; 
interface cards; microcircuits; silicon crystal; 
electronic circuits; printed circuit boards; 
semiconductor chips; semiconductor devices; 
alumina substrate; printed circuit substrate; IC 
SOCKET (integrated circuit socket); VLSI (very large 
scale integrated circuit); integrated circuit boards; 
silicon chips; wafer; motherboards; LSI (large scale 
integrated circuit); all included in class 9.

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; זיכרון; ROM (זיכרון לקריאה
בלבד); מיקרו-מחשב; מיקרו-מעבדים; מתקן אחסנה לקריאה
בלבד; מעבדי מיקרו-מחשב; CPU (יחידות עיבוד מרכזיות);
תקליטורים אופטיים רשומים עם תוכניות מחשב; מדיית מידע
אופטית הרשומה בתוכניות מחשב; התקן זיכרון לאיחסון מידע
מחשב; תוכנית מחשב; תוכניות מחשב, רשומות; קושחת
מחשב; כרטיסי ממשק למחשב; שבבי ROM (שבבי זיכרון
לקריאה בלבד); לוחות אם למחשב; כרטיסי האצה; כרטיסי

הרחבה; כרטיסי זיכרון למחשב; מדיה אופטית דיגיטלית; קוראי
כרטסים; התקן תכנות; מודולים ממוחשבים לזיהוי פלילי; מחקי

מיקרו-מעבדים; מתקן קלט בנגיעה למחשב; דמייני מיקו-
מחשב; מדיית מידע; ספרי הוראות אלקטרוניים; תקליטור

מגנטי הרשום בתוכניות למשחקי מחשב; מדיית מידע מגנטית
הרשומה בתוכניות למשחקי מחשב; תקליטורים אופטיים
הרשומים בתוכניות למשחקי מחשב; מדיית מידע הרשומה
בתוכניות למשחקי מחשב; תוכנה למשחקי טלביזיה; תוכניות

משחק מחשב שהורדו מהאינטרנט; מודם (ממצא אפנון
מאפנן); DAC (ממירים דיגיטליים לאנלוגיים); ADC (ממיר

אנלוגי לדיגיטלי); שבבים; מוליכים למחצה; מעגלים משולבים;
לוחות מעגל; מצע מוליך למחצה; כרטיסי ממשק; מיקרו-

מעגלים; גביש סיליקון; מעגלים אלקטרוניים; לוחות מעגלים
מודפסים; שבבים מוליכים למחצה; מתקנים מוליכים למחצה;
מצע אלומינה; מצע מעגל מודפס; שקע 1C (שקע מעגל

משולב); VLSI (מעגל מודפס בקנה מידה גדול מאוד); לוחות
מעגל משולב; שבבי סיליקון; נתח; לוחות אם; LSI (מעגל

משולב בקנה מידה גדול); כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NUVOTON

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213021 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45430/11/2009



Owners

Name: NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION

Address: Hsinchu Science Park, Taiwan

Identification No.: 68886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 45530/11/2009



Taiwan , 25/06/2008 טיואן , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Wafer foundry; wafer etching; semiconductor 
packaging; integrated circuit etching; assembling 
computer units in accordance with the specification of 
commissions or instructions of others; assembling 
semiconductor units in  accordance with the 
specification of commissions or instructions of others; 
all included in class 40.

יציקת נתח; חריטת נתח; אריזת מוליך למחצה; חריטת מעגל
משולב; יחידות מחשב מקובצות בהתאם למפרט של מוסמכים

או הוראות של אחרים; יחידות מוליכים למחצה מקובצות
בהתאם למפרט של מוסמכים או הוראות של אחרים; הכל כלול

בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION

Address: Hsinchu Science Park, Taiwan

Identification No.: 68886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

NUVOTON

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213022 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45630/11/2009



Taiwan , 25/06/2008 טיואן , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Computer programming; computer data processing; 
computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software; 
provision of information in broad fields over a global 
computer network; physics research; consultancy 
and consultant in the field of telecom engineering 
techniques; consultancy and consultant in the field of 
mechanical & electrical engineering techniques; 
machine research; chemical research; chemical 
analysis; consultancy in the field of energy-saving; 
integrated circuit design; semiconductor chip design; 
examining, testing and authenticating works of the 
quality of products of chips, semiconductor and 
integrated circuits; all included in class 42.

תיכנות מחשב; עיבוד מידע מחשב; עיצוב תוכנת מחשב; עדכון
תוכנת מחשב; תחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת אינפורמציה
ברשומות לוח על גבי רשת מחשב גלובאלית; מחקר פיזיקלי;
ייעוץ ויועץ בתחום של טכניקות הנדסת טלקום; ייעוץ ויועץ
בתחום של טכניקות הנדסה מכניות ואלקטרוניות; מחקר
מכונה; מחקר כימי; ניתוח כימי; ייעוץ בתחום של חיסכון
באנרגיה; עיצוב מעגל משולב; עיצוב שבב מוליך למחצה;

עבודות בחינה, בדיקה ואימות של איכות מוצרים של שבבים,
מוליכים למחצה ומעגלים משולבים; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION

Address: Hsinchu Science Park, Taiwan

Identification No.: 68886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

NUVOTON

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213023 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45730/11/2009



Premoistened disposable wipers impregnated with 
compounds for personal hygiene; skin care products 
for the human body; namely, liquid and powdered 
skin soap, hair and body shampoo, and hand and 
body lotions; all included in class 3.

מגבונים חד פעמיים מלוחלחים מראש מוספגים בתרכובות
עבור הגיינה אישית; מוצרי טיפוח עור לגוף האדם; דהיינו, סבון

לעור, שמפו לשיער ולגוף, ותחליבי ידיים וגוף נוזליים
ואבקתיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KIMCARE

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213024 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45830/11/2009



Air fresheners; all included in class 5. מטהרי אוויר; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

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

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KIMCARE

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213025 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 45930/11/2009



Taiwan , 25/06/2008 טיואן , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Computer programming; computer data processing; 
computer software design; updating of computer 
software; maintenance of computer software; 
provision of information in broad fields over a global 
computer network; physics research; consultancy 
and consultant in the field of telecom engineering 
techniques; consultancy and consultant in the field of 
mechanical & electrical engineering techniques; 
machine research; chemical research; chemical 
analysis; consultancy in the field of energy-saving; 
integrated circuit design; semiconductor chip design; 
examining, testing and authenticating works of the 
quality of products of chips, semiconductor and 
integrated circuits; all included in class 42.

תיכנות מחשב; עיבוד מידע מחשב; עיצוב תוכנת מחשב; עדכון
תוכנת מחשב; תחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת אינפורמציה
ברשומות לוח על גבי רשת מחשב גלובאלית; מחקר פיזיקלי;
ייעוץ ויועץ בתחום של טכניקות הנדסת טלקום; ייעוץ ויועץ
בתחום של טכניקות הנדסה מכניות ואלקטרוניות; מחקר
מכונה; מחקר כימי; ניתוח כימי; ייעוץ בתחום של חיסכון
באנרגיה; עיצוב מעגל משולב; עיצוב שבב מוליך למחצה;

עבודות בחינה, בדיקה ואימות של איכות מוצרים של שבבים,
מוליכים למחצה ומעגלים משולבים; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION

Address: Hsinchu Science Park, Taiwan

Identification No.: 68886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213026 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46030/11/2009



Taiwan , 25/06/2008 טיואן , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Wafer foundry; wafer etching; semiconductor 
packaging; integrated circuit etching; assembling 
computer units in accordance with the specification of 
commissions or instructions of others; assembling 
semiconductor units in  accordance with the 
specification of commissions or instructions of others; 
all included in class 40

יציקת נתח; חריטת נתח; אריזת מוליך למחצה; חריטת מעגל
משולב; יחידות מחשב מקובצות בהתאם למפרט של מוסמכים

או הוראות של אחרים; יחידות מוליכים למחצה מקובצות
בהתאם למפרט של מוסמכים או הוראות של אחרים; הכל כלול

בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION

Address: Hsinchu Science Park, Taiwan

Identification No.: 68886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213027 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46130/11/2009



Taiwan , 25/06/2008 טיואן , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Computer hardware; computer software; memory; 
ROM (read-only memory); microcomputer; micro-
processors; read-only storage device; microcomputer 
processors.; CPU. (central processing units 
[processors]); optical discs recorded with computer 
programs; optical data media recorded with computer 
programs; memory device for the storage of 
computer data; computer program; computer 
programs, recorded; computer firmware; interface 
cards for computer; ROM CHIPS (read-only memory 
chips); computer motherboards; accelerator cards; 
extension card; memory cards for computer; optical 
data media; card readers; programming apparatus; 
computer forensics modules; microprocessor 
emulators; computer touch-input device; micro-
computer simulators; data media; electronic manuals; 
magnetic disk recorded with programs for computer 
games; magnetic data media recorded with programs 
for computer games; optical discs recorded with 
programs for computer games; optical data media 
recorded with programs for computer games; 
software for tv games; game programs downloaded 
from internet; modem (modulator-demodulator); 
DAC .(digital to analog converters); ADC (analog to 
digital converter); chips; semiconductor; integrated 
circuits; circuit boards; -semiconductor substrate; 
interface cards; microcircuits; silicon crystal; 
electronic circuits; printed circuit boards; 
semiconductor chips; semiconductor devices; 
alumina substrate; printed circuit substrate; IC 
SOCKET (integrated circuit socket); VLSI (very large 
scale integrated circuit); integrated circuit boards; 
silicon chips; wafer; motherboards; LSI (large scale 
integrated circuit); all included in class 9

חומרת מחשב; תוכנת מחשב; זיכרון; ROM (זיכרון לקריאה
בלבד); מיקרו-מחשב; מיקרו-מעבדים; מתקן אחסנה לקריאה
בלבד; מעבדי מיקרו-מחשב; CPU (יחידות עיבוד מרכזיות);
תקליטורים אופטיים רשומים עם תוכניות מחשב; מדיית מידע
אופטית הרשומה בתוכניות מחשב; התקן זיכרון לאיחסון מידע
מחשב; תוכנית מחשב; תוכניות מחשב, רשומות; קושחת
מחשב; כרטיסי ממשק למחשב; שבבי ROM (שבבי זיכרון
לקריאה בלבד); לוחות אם למחשב; כרטיסי האצה; כרטיסי

הרחבה; כרטיסי זיכרון למחשב; מדיה אופטית דיגיטלית; קוראי
כרטסים; התקן תכנות; מודולים ממוחשבים לזיהוי פלילי; מחקי

מיקרו-מעבדים; מתקן קלט בנגיעה למחשב; דמייני מיקו-
מחשב; מדיית מידע; ספרי הוראות אלקטרוניים; תקליטור

מגנטי הרשום בתוכניות למשחקי מחשב; מדיית מידע מגנטית
הרשומה בתוכניות למשחקי מחשב; תקליטורים אופטיים
הרשומים בתוכניות למשחקי מחשב; מדיית מידע הרשומה
בתוכניות למשחקי מחשב; תוכנה למשחקי טלביזיה; תוכניות

משחק מחשב שהורדו מהאינטרנט; מודם (ממצא אפנון
מאפנן); DAC (ממירים דיגיטליים לאנלוגיים); ADC (ממיר

אנלוגי לדיגיטלי); שבבים; מוליכים למחצה; מעגלים משולבים;
לוחות מעגל; מצע מוליך למחצה; כרטיסי ממשק; מיקרו-

מעגלים; גביש סיליקון; מעגלים אלקטרוניים; לוחות מעגלים
מודפסים; שבבים מוליכים למחצה; מתקנים מוליכים למחצה;
מצע אלומינה; מצע מעגל מודפס; שקע 1C (שקע מעגל

משולב); VLSI (מעגל מודפס בקנה מידה גדול מאוד); לוחות
מעגל משולב; שבבי סיליקון; נתח; לוחות אם; LSI (מעגל

משולב בקנה מידה גדול); כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213028 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46230/11/2009



Owners

Name: NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION

Address: Hsinchu Science Park, Taiwan

Identification No.: 68886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 46330/11/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות של כלי הדם; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Abbott Pharmaceuticals PR Ltd.

Address: Hamilton HM, Bermuda

Identification No.: 68887

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SIMSPAN

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213036 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46430/11/2009



Services of a technical test and measurement 
laboratory; certification and examination of medical 
devices; certification and examination of quality-
management systems in health care, included in 
Class 42.

שירותי מעבדה למדידה ובדיקה טכנית, אישור ובדיקה של
מכשירים רפואיים, אישור ובדיקה של מערכות ניהול-איכות

בטיפול בבריאות, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MEDCERT Zertifizierungs und 
Prufungsgesellschaft fur die Medizin GmbH

Address: Hamburg, Germany

Identification No.: 68888

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEDCERT

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213037 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46530/11/2009



Insecticide; included in class 5. קוטל חרקים; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL AZRIEL שם: ישראל עזריאל

Address: Jerusalem, P.O.B 41258, 91411, Israel כתובת : ירושלים, ת.ד.41258, 91411, ישראל

Identification No.: 13398912מספר זיהוי: 13398912

רססכך

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213063 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46630/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

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

כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים;
מכחולים; מכונות כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hogla-Kimberly Ltd. שם: חוגלה-קימברלי בע"מ

Address: Ramle, P.O.B 231, Israel כתובת : רמלה, ת.ד.231, ישראל

Identification No.: 510390321מספר זיהוי: 510390321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: Hadera, P.O.B 142, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : חדרה, ת.ד.142, 38101, ישראל

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213074 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46730/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

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

כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים;
מכחולים; מכונות כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hogla-Kimberly Ltd. שם: חוגלה-קימברלי בע"מ

Address: Ramle, P.O.B 231, Israel כתובת : רמלה, ת.ד.231, ישראל

Identification No.: 510390321מספר זיהוי: 510390321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: Hadera, P.O.B 142, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : חדרה, ת.ד.142, 38101, ישראל

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213075 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46830/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

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

כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים;
מכחולים; מכונות כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hogla-Kimberly Ltd. שם: חוגלה-קימברלי בע"מ

Address: Ramle, P.O.B 231, Israel כתובת : רמלה, ת.ד.231, ישראל

Identification No.: 510390321מספר זיהוי: 510390321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: Hadera, P.O.B 142, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : חדרה, ת.ד.142, 38101, ישראל

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213076 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 46930/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

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

כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים;
מכחולים; מכונות כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hogla-Kimberly Ltd. שם: חוגלה-קימברלי בע"מ

Address: Ramle, P.O.B 231, Israel כתובת : רמלה, ת.ד.231, ישראל

Identification No.: 510390321מספר זיהוי: 510390321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: Hadera, P.O.B 142, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : חדרה, ת.ד.142, 38101, ישראל

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213077 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47030/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

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

כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאמנים;
מכחולים; מכונות כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hogla-Kimberly Ltd. שם: חוגלה-קימברלי בע"מ

Address: Ramle, P.O.B 231, Israel כתובת : רמלה, ת.ד.231, ישראל

Identification No.: 510390321מספר זיהוי: 510390321

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: Hadera, P.O.B 142, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : חדרה, ת.ד.142, 38101, ישראל

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213078 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47130/11/2009



Conducting workshops, training, courses, classes, 
seminars and the like; schools and other teaching 
institutions; organization of educational events, 
conferences, meetings, conventions, seminars and 
the like; included in class 41.

עריכת השתלמויות, הדרכות, קורסים, שיעורים, סמינרים וכיוצא
באלה; ניהול בתי ספר ומוסדות לימוד והוראה אחרים; ארגון
של אירועים, כנסים, פגישות, ועידות, סמינרים וכיוצא באלה;

הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ORDAN TEACHING AND TRAINING LTD. שם: אורדן סדנאות והדרכה בע"מ

Address: 2 Hahadarim St., Ashdod, P.O.B 6132, Israel כתובת : ההדרים 2, אשדוד, ת.ד.6132, ישראל

Identification No.: 514135326מספר זיהוי: 514135326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: 32 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

ORDAN

אורדן

Application Date 11/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213107 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47230/11/2009



Power supplies; parts and fittings for power supplies; 
switching power supplies; parts and fittings for 
switching power supplies; uninterruptible power 
supplies; parts and fittings for uninterruptible power 
supplies; DC-DC converters; parts and fittings for DC
-DC converters; DC-AC inverters; parts and fittings 
for DC-AC inverters; noise filters; parts and fittings for 
noise filters; power distribution or control machines 
and apparatus; rotary converters; phase modifiers, 
included in Class 9.

מוצרים לאספקת כח; חלקים ואביזרים עבור מוצרים לאספקת
כח; מוצרים למיתוג כח; חלקים ואביזרים עבור מוצרים למיתוג
כח; מוצרים לאספקת כח שלא ניתנים לניתוק; חלקים ואביזרים
-DC עבור מוצרים לאספקת כח שלא ניתנים לניתוק; ממירי
;DC-AC מהפכי ;DC-DC חלקים ואביזרים עבור ממירי ;DC
חלקים ואביזרים עבור מהפכי DC-AC; מסנני רעש; חלקים
ואביזרים עבור מסנני רעש; מכונות והתקנים להפצת כח או

בקרת כח; ממירים סובבים, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION)

Address: No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-
Ku,Tokyo, Japan

Identification No.: 8448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213112 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47330/11/2009



Germany , 15/01/2008 גרמניה , 15/01/2008

Priority Date דין קדימה

Goods made of plastic materials (as far as they are 
included in class 20), namely closures and closure 
systems, largely made of plastic, for containers used 
for chemicals, medical and pharmaceutical 
substances as well as solutions for injection; all 
included in class 20.

סחורות העשויות מחומרים פלסטיים (ככל שנכללים בסוג 20),
דהיינו סגירות ומערכות סגירה, בעיקר העשויים מפלסטיק,

למיכלים המשמשים לכימיקלים, חומרים רפואיים ורוקחים כמו
גם תמיסות להזרקה; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

SECCOSEPT

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213125 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47430/11/2009



Automobile structural parts, namely transmissions, 
transmission system, gear box, gear shift, transfer 
cases and differentials, and replacement parts 
therefor; all included in class 12.

חלקי מבנה למכונית, שהם תמסורות, מערכת תמסורת, תיבת
הילוכים, ידית הילוכים, קופסאות תמסורת ודיפרנציאלים, וחלקי

חילוף עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 29786

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INVECS

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213129 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47530/11/2009



Led based lighting systems; all incded in class 11. מערכות תאורה מבוססות לדים כמקור אור; הנכללות כולם
בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: D.Led. Technologies Ltd. שם: די.לד. טכנולוגיות בע"מ

Address: 9 Hanagar Street, Hod Ha'sharon, P.O.B 7160, 
Israel

כתובת : רחוב הנגר 9, הוד השרון, ת.ד.7160, ישראל

Identification No.: 513871020מספר זיהוי: 513871020

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Stauber & Assoc., Advs.

Address: 29 Hamered St., Tel Aviv, P.O.B 50011, 61500, 
Israel

שם: אילן שטאובר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, ת.ד.50011, 61500, ישראל

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213130 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47630/11/2009



Nutritional supplement; included in class 5. תוסף תזונה; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aroma Life Ltd. שם: ארומה לייף בע"מ

Address: 84 Hagefen Street, Moshav Gamzo, P.O.B 308, 
73130, Israel

כתובת : רחוב הגפן 84, מושב גמזו, ת.ד.308, 73130, ישראל

Identification No.: 512542267מספר זיהוי: 512542267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Magazanik - Shmerling, Law Offices

Address: 2 Weizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: מגזניק - שמרלינג, משרד עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

Plantspray

פלנטספריי

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213136 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47730/11/2009



Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, 
walking sticks, handbags, luggage, shoulder bags, 
backpacks, beach bags, credit card cases, document 
cases, key cases and wallets, leather and imitations 
of leather and goods made of these materials and not 
included in other classes; all included in class 18.

תיבות ותיקי נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, תיקי-
יד, מזוודות, תיקי כתף, תרמילי גב, תיקים לחוף הים, נרתיקים

לכרטיסי אשראי, נרתיקים למסמכים, נרתיקים למפתחות
וארנקים, עור וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם

נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GO OLD '50 S.R.L.

Address: Via Luciano Manara, 15  , Milan, Italy

Identification No.: 68940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors red and black, as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, ושחור, כפי שנראים בסימן.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213194 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47830/11/2009



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

עור וחיקוי עור, טובין העשויים מחומרים אלה שאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, מטענים ומזוודות; מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; כולם כלולים

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CARLO PAZOLINI TM GLOBAL SERVICE 
LIMITED

Address: Dublin, Ireland

Identification No.: 68946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213215 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 47930/11/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CARLO PAZOLINI TM GLOBAL SERVICE 
LIMITED

Address: Dublin, Ireland

Identification No.: 68946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213216 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48030/11/2009



Wines, spirits and liqueurs; all included in class 33. יינות, כוהלים וליקרים; הנכללים כולם לסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MACDONALD & MUIR LIMITED

Address: Broxburn West Lothian, Scotland, United 
Kingdom

Identification No.: 1155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GLENMORANGIE

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213239 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48130/11/2009



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; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים

מגנטיים, דיסקות להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור  מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות,

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי
אש; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ceedo Technologies (2005) Ltd

Address: Israel

Identification No.: 68953

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213242 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48230/11/2009



Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks (hot filled still and carbonated drinks); 
fruit and vegetable juices, nectars, juice containing 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages; all included in class 32.

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים
(משקאות ממולאים חמים מוגזים ושאינם מוגזים); מיצי פירות
וירקות, נקטרים, משקאות המכילים מיץ; סירופים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Joint venture ''Vitmark-Ukraine" limited 
liability company

Address: Odessa, Ukraine

Identification No.: 68954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AQUARTE

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213248 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48330/11/2009



Watches, clocks and other horological and 
chronomtric instrumens and parts thereof; jewelry 
and diamonds; all included in class 14.

שעונים, אורלוגין, מכשירי אורלוגיה וכרונומטריה אחרים
וחלקיהם; תכשיטים ויהלומים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Menasherov Ya'ashpbp שם: מנשרוב יעשובו

Address: 38/3 Hel Hahimush Street  , Rishon Le Zion, 
Israel

כתובת : רחוב חיל החימוש 38/3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511617344מספר זיהוי: 511617344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Amram, Adv.

Address: 2 Harafsoda Street, Rishon Lezion, P.O.B 
4400, Israel

שם: גבריאל (גבי) עמרם, עו"ד

כתובת : רחוב הרפסודה 2, ראשון לציון, ת.ד.4400, ישראל

YANUSH

יאנוש

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213268 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48430/11/2009



Entertainment and education services, including 
entertainment shows and events, classes and 
workshops, and also production of shows, programs, 
filmed performances and recorded entertainment for 
television viewing and non-recorded viewing and 
listening; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך, לרבות הצגות ומופעי בידור, חוגים
וסדנאות, וכן הפקה של הצגות, תוכניות ומופעים מצולמים
ובידור מוקלט לצפייה טלוויזיונית וחוץ-טלוויזיונית; הנכללים

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Halfon-Zemah שם: מיכל כלפון-צמח

Address: Holon, Israel כתובת : חולון, ישראל

Identification No.: 37554870מספר זיהוי: 37554870

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Sarah Presenti, Adv.  Balter, Guth, Aloni & Co

Address: 96 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67891, Israel

שם: ד"ר שרה פרזנטי, עו"ד אצל בלטר, גוט, אלוני ושות'

כתובת : רחוב יגאל אלון 96  , תל אביב, 67891, ישראל

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213271 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48530/11/2009



Plastic bags, aluminum, cardboard and goods made 
from these materials; printed matter; adhesives for 
stationery or household purposes; packaging 
materials; disposable nappies; all included in class 
16.

שקיות ניילון, אלומיניום וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם
נכללים בסוגים אחרים; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים

פלסטיים לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: R"M Basad development and investment LTD שם: ר"מ בס"ד פיתוח ויזמות בע"מ

Address: Meshek 56  , Tirat Yehuda, Israel כתובת : משק 56  , טירת יהודה, ישראל

Identification No.: 513733881מספר זיהוי: 513733881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213273 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48630/11/2009



Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes; articles for cleaning purposes; 
steel wool; articles made of ceramics, glass, 
porcelain or earthenware which are not included in 
other classes; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות;
פריטים לצורכי ניקוי; כלי זכוכית, חרסינה  וחומר שאינם כלולים

בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: R"M Basad development and investment LTD שם: ר"מ בס"ד פיתוח ויזמות בע"מ

Address: Meshek 56  , Tirat Yehuda, Israel כתובת : משק 56  , טירת יהודה, ישראל

Identification No.: 513733881מספר זיהוי: 513733881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213274 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48730/11/2009



Plastic bags, aluminum, cardboard and goods made 
from these materials; printed matter; adhesives for 
stationery or household purposes; packaging 
materials; disposable nappies; all included in class 
16.

שקיות ניילון, אלומיניום וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם
נכללים בסוגים אחרים; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים

פלסטיים לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: R"M Basad development and investment LTD שם: ר"מ בס"ד פיתוח ויזמות בע"מ

Address: Meshek 56  , Tirat Yehuda, Israel כתובת : משק 56  , טירת יהודה, ישראל

Identification No.: 513733881מספר זיהוי: 513733881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

לפיד

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213275 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48830/11/2009



Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes; articles for cleaning purposes; 
steel wool; articles made of ceramics, glass, 
porcelain or earthenware which are not included in 
other classes; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות;
פריטים לצורכי ניקוי; כלי זכוכית, חרסינה  וחומר שאינם כלולים

בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: R"M Basad development and investment LTD שם: ר"מ בס"ד פיתוח ויזמות בע"מ

Address: Meshek 56  , Tirat Yehuda, Israel כתובת : משק 56  , טירת יהודה, ישראל

Identification No.: 513733881מספר זיהוי: 513733881

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

לפיד

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213276 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 48930/11/2009



Construction and building services; civil engineering; 
mechanical engineering; electrical engineering; rail 
engineering; construction, repair and maintenance of 
buildings, bridges, tunnels, roads, highways and 
railways; installation, repair and maintenance of 
transmission lines, power cables, electrical bus bars, 
overhead and rail electrification apparatus, rail 
signaling and switching apparatus, power distribution 
systems, substations and rail track work; hire of plant 
and construction apparatus; information, consultancy 
and advisory services relating to the aforesaid 
services; all included in class 37.

שירותי בניה ובניין; הנדסה אזרחית; הנדסה מכונות; הנדסת
חשמל; הנדסת מסילות; בניה, תיקונים ותחזוקה של בנינים,
גשרים, מנהרות, כבישים, כבישים מהירים ומסילות רכבת;
התקנה, תיקון ותחזוקה של קווי שידור, כבלי חשמל, מוליכים
חשמליים, מערכות לתיול חשמל מעל ומתחת לפסי הרכבת,
מערכות למעבר בין פסי רכבת ואותות, מערכות לחלוקת כוח,
תחנות בינים ומסילות רכבת; שכירת מערכות להנחת ובנית
מסילות; שירותי מידע, ייעוץ והיוועצות בקשר לכל השירותים

האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Balfour Beatty plc

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 67299

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213296 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49030/11/2009



Design services relating to the construction, 
engineering and railway industries; preparation of 
reports relating to construction, engineering and 
railways; all included in class 42.

שירותי עיצוב הקשורים לתעשיות הבניה, הנדסה ומסילות
הרכבת; הכנת דוחות בקשר לבניה, הנדסה ומסילות הרכבת;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Balfour Beatty plc

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 67299

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213297 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49130/11/2009



Agricultural machines; woodworking machines; 
cuting machines; engraving machines; hand-held 
tools, other than hand-operated; biscuit jointer; 
agitators; milling machines; eelctric hammers; resin 
grinding wheels; kitchen machines, electric; 
machines and apparatus for cleaning, electric; ; 
compressors (machines); stone cutters; all included 
in clas 7.

ציוד חקלאי; ציוד לעבודות נגרות; ציוד חיתוך; ציוד חריטה; ציוד
נישא, להבדיל מציוד מופעל ידני; מחבר עץ; אגיטאטור; צידו

טחינה; פטישים חשמלאים; דיסקית;  ציוד מטחב, חשמלי; ציוד
ומנגנוני ניקוי חשמליים; מדחסים (מכונות); חותך אבן; הנכללים

כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Crown Investment Group Co., Ltd.

Address: Zhejiang, China

Identification No.: 68978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213303 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49230/11/2009



Emery grinding wheels; bushhammers; garden tools, 
hand- operated; hand drills (hand tools); saws (hand 
tools); hand tools, hand-operated; cutting tools (hand 
tools); lifting jacks, hand-operated; graving tools 
(hand tools); all included in class 8.

דיסקית לליטוש אבן קשה; פטישי סיתות; ציוד גן מופעל ידנית;
מקדח ידני (ציוד ידני);  מסור (ציוד ידני); ציוד ידני, מופעל ידני;
ציוד חיתוך (ציוד ידני), מנגנון הרמת ג'ק מופעל ידנית; ציוד

חריטה (ציוד ידני); מספרים; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Crown Investment Group Co., Ltd.

Address: Zhejiang, China

Identification No.: 68978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213304 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49330/11/2009



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

פריטי ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GARVALIN CALZADOS, S.L.

Address: Elche (Alicante), Spain

Identification No.: 68981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

BIOMECANICS

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213307 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49430/11/2009



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

משקאות אלכוהוליים(מלבד בירות); הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XELLENT AG

Address: Willisau, Switzerland

Identification No.: 69583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

XELLENT

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213308 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49530/11/2009



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

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CHEFMANSHIP

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213309 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49630/11/2009



Financial affairs; monetary affairs; financial services; 
banking investment banking; underwriting; lending; 
investment management and advice; custody of 
securities; providing finance; factoring; invoice 
discounting; financial consultancy, planning, research 
and appraisal; financial evaluation and other wealth 
management services; estate planning; trustee 
services; pension administration; risk management 
services; trading in commodities, foreign exchange, 
bullion, precious metals and other financial products 
and advisory services relating thereto; providing 
financial news and information via a global 
communication network; providing financial services 
via a global communication network; and all other 
services included in this class; all included in class  
36.

עסקאות פיננסיות; עיסקאות מוניטריות; שירותים פיננסיים;
בנקאות של בנקאות השקעה; חיתום; הלוואה; ניהול השקעה
וייעוץ; שמירת בטוחות; הספקת מימון; פירוק; ניכוי חשבוניות;
ייעוץ פיננסי, תכנון, מחקר ואומדן; הערכה פיננסיות ושירותי
ניהול הון אחרים; תכנון רכוש; שירותי נאמן; הנהלת קיצבה;
שירותי ניהול סיכונים; סחר בסחורות, מטבע זר, מטילים,
מתכות יקרות ומוצרים פיננסיים אחרים ושירותי ייעוץ בנוגע

לכך; הספקת חדשות פיננסיות ומידע באמצעות רשת תקשורת
עולמית; הספקת שירותים פיננסיים באמצעות רשת תקשורת
עולמית; וכל השירותים האחרים הכלולים בסוג זה; כולם כלולים

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rothschilds Continuation Holdings AG

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 68982

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213311 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49730/11/2009



U.S.A. , 16/04/2008 ארה"ב , 16/04/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations used to treat eyelashes; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות המשמשים לטיפול בריסים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive  , Irvine, California, U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LATISSE

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213313 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49830/11/2009



Footwear; all included in class 25. הנעלה; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Meynard Designs, Inc.

Address: Waltham, MA, U.S.A.

Identification No.: 51627

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213314 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 49930/11/2009



Compressors [machines]; compressors for 
refrigerators; air condensers; presses, moulding 
machines; electron industry equipment; machine 
tools; electric motors; wire bundles (parts of electric 
motors) valves (parts of machines); filtering 
machines; filters (parts of machines or engines); 
filters for cleaning cooling air (for engines); pouring 
plastic machine; conveyors (machines); belts for 
machines; wrapping machines; packaging machines; 
electric blenders for household purposes; washing 
machines; wringing machines for laundry; drying 
machines; spray-paint machines; spraying guns for 
paint; printing machines; machines and apparatus for 
cleaning [electric]; curtain drawing devices electrically 
operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry; crushing 
machines; dyeing machines; sizing machines; 
vacuum cleaners; household bean juice make; 
beverage preparation machines, electromechanical  
electric portable drills (excluding electric coal borer); 
electromagnetic clutches, other than for land 
vehicles; sealing joints [part of machines]; yogurt 
making machines; bread machines; motors, electric, 
other than for land; metalworking machines; spraying 
machines; crushing machines; grinders/crushers, 
electric, for household purposes; kitchen machines, 
electric; all included in class 7.

מדחסים [מכונות]; מדחסים למקררים; מזגנים; מכבשים,
מכונות עיצוב; ציוד תעשיית אלקטרון; כלי מכונה; מנועים
חשמליים; חבילות חוט (חלקים של מנועים חשמליים);

שסתומים (חלקים של מכונות); מכונות סינון; מסננים (ילקים
של מכונות או מנועים); מסננים עבור ניקוי אוויר קירור (עבור
מנועים); מכונה ליציקת פלסטיק; מסועים (מכונות); חגורות
עבור מכונות; מכונות עטיפה; מכונות אריזה; מערבלים

חשמליים לצרכים ביתיים; מכונות שטיפה; מכונות סחיטה עבור
כביסה; מכונות ייבוש; מכונות התזת צבע;  רובי התזה לצבע;
מכונות הדפסה; מכונות והתקן לניקוי [חשמלי]; מתקני ציור וילון

מופעלים חשמלית; מכונות גיהוץ; מכונות תפירה; מתקנים
מכניים לתעשיית אופניים; מכונות ריסוק; מכונות צביעה;

מכונות הדבקה; שואבי אבק; מכיני מיצי קטנית ביתיים; מכונות
הכנת משקה; אלקטרו-מכני; מקדחים חשמליים נישאים (מלבד
מקדח פחם חשמלי); מצמדים אלקטרומגנטיים, מלבד כאלה
עבור רכבי קרקע; חוליות איטום [חלקי מכונה]; מכונות עשיית
יוגורט; מכונות לחם; מנועים, חשמליים, מלבד לקרקע; מכונות

עבודה במתכת; מכונות התזב; מכונות ריסוק;
מטחנות/מרסקים, חשמליים, למטרות ביתיות; מכונות מטבח,

חשמליות; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213315 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 50030/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 50130/11/2009



Capacitors;disks [magnetic] data processing 
apparatus; radios; tape recorders; acoustics; 
loudspeakers; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; wide screen color displays; 
electrolysers; resistances, electric; integrated circuits; 
computers; data processing apparatus; computer 
programmes[programs], recorded; telephone 
apparatus; transmitters of electronic signals; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals; 
antennas; cameras[photography]; record players; 
counterfeit [false] coin detectors;alarm bells, electric; 
flat irons, electric; coppre wire, insulated; enameled 
wires; electricity mains(material for-)[wires,cables]; 
wires,electric; cables, electric games (apparatus for-) 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; video game cartridges; surveying 
insruments; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; disks [magnetic]; amplifiers; electronic 
pens [visual display units]; computer software 
[recorded]; phonograph records; baterries for lighting; 
magnetic wires; electric temperature sensors; 
temperature indicators; electric wire clusters; all 
included in class 9.

קבלים; תקליטורים (מגנטיים); התקן עיבוד מידע; מכשירי רדיו;
רשמי קול; אקוסטיקה; רמקולים; התקן בידור מותאם לשימוש
עם מסך תצוגה חיצוני או צג; התקן בידור מותאם לשימוש עם

מקלטי טלוויזיה בלבד; מסכי מסך רחב צבעוניים;
electrolysers; התנגדויות, חשמל; מעגלים משולבים; התקן
עובוד מידע למחשב; תכנוני מחשב [תוכניות], מוקלטות; התקן
טלפון; משדרים של אותות אלקטרוניים; התקן אלקטרו-דינמי

עבור השלט הרחוק של אות; אנטנות; מצלמות [צילום];
פטיפונים; גלאי מטבע מחוקה [מזויף]; פעמוני אזעקה,

חשמליים; אזיקים שטוחים, חשמליים; חוט נחושת, מבודד;
חוטים מזוגגים; רשתות חשמל (חומרים עבור-) [חוטים,

כבלים]; חוטים, חשמליים; כבלים, חשמליים; משחקים (התקן
עבור-) מותאמים לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג;

מחסניות משחק מחשב; כלי סיקור; מכונות צילום [צילומיות,
אלקטרוסטטיות, תרמיות]; מסתמים, שקעים ומחברים אחרים
[קשרים חשמליים]; תקליטורים [מגנטיים]; מגברים; עטים

אלקטרוניים [יחדות תצוגה ויזואליות]; תוכנת מחשב [מוקלטת];
תקליטי פטיפון; סוללות לתאורה; חוטים מגנטיים; חיישני

טמפרטורה חשמליים; מחווני טמפרטורה; אשכול חוט חשמל;
כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213316 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 50230/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 50330/11/2009



Paper; copying paper (stationery); hygienic paper; 
towels of paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing 
paper; bookbinding apparatus(office equipment); 
office requisites, except furniture; prepared Chinese 
ink; stamps (seals); writing instruments; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
drawing instruments;  drawing materials; typewriters 
[electric or non-electric]; teaching materials, except 
apparatus; architects' models; chaplets; all included 
in class 16.

נייר; נייר צילום (נייר מכתבים); נייר היגייני; מגבות נייר; לוחות
פרסום מנייר או קרטון; מחברות; עיתון; תמונות; נייר אריזה;
התקן כריכה (ציוד משרדי); צרכי משרד, מלבד ריהוט; דיו סיני
מוכן; חותמות (איטום); כלי כתיבה; דבקים [חומרי דבק] עבור
ניירות מכתבים או מטרות ביתיות; כלי ציור; חומרי ציור; מכונות
כתיבה [חשמליות או לא חשמליות]; חומרי לימוד, מלבד דגמי
התקן אדריכלים; מחרוזות תפילה; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213317 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 50430/11/2009



Air conditioning apparatus installation and repair; 
upholstering; heating equipment installation and 
repair; machinery installation, maintenance and 
repair; electric appliances installation and repair; 
freezing equipment installation and repair; computer 
hardware installation, maintenance and repair; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; interference suppression in electrical 
apparatus; cleaning of clothing; all included in class 
37

התקנה ותיקון של התקן מיזוג אוויר; ריפוד; התקנה ותיקון של
ציוד חימום; התקנה, תחזוקה ותיקון של מיכון; התקנה ותיקון

של מתקנים חשמליים; התקנה ותיקון של ציוד הקפאה;
התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב; התקנה, תחזוקה
ותיקון של מכונות וציוד משרד; דיכוי הפרעה בהתקן חשמלי;

ניקוי בגדים; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213319 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 50530/11/2009



Compressors [machines]; compressors for 
refrigerators; air condensers; presses, moulding 
machines; electron industry equipment; machine 
tools; electric motors; wire bundles (parts of electric 
motors) valves (parts of machines); filtering 
machines; filters (parts of machines or engines); 
filters for cleaning cooling air (for engines); pouring 
plastic machine; conveyors (machines); belts for 
machines; wrapping machines; packaging machines; 
electric blenders for household purposes; washing 
machines; wringing machines for laundry; drying 
machines; spray-paint machines; spraying guns for 
paint; printing machines; machines and apparatus for 
cleaning [electric]; curtain drawing devices electrically 
operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry; crushing 
machines; dyeing machines; sizing machines; 
vacuum cleaners; household bean juice make; 
beverage preparation machines, electromechanical  
electric portable drills (excluding electric coal borer); 
electromagnetic clutches, other than for land 
vehicles; sealing joints [part of machines]; yogurt 
making machines; bread machines; motors, electric, 
other than for land; metalworking machines; spraying 
machines; crushing machines; grinders/crushers, 
electric, for household purposes; kitchen machines, 
electric; all included in class 7.

מדחסים [מכונות]; מדחסים למקררים; מזגנים; מכבשים,
מכונות עיצוב; ציוד תעשיית אלקטרון; כלי מכונה; מנועים
חשמליים; חבילות חוט (חלקים של מנועים חשמליים);

שסתומים (חלקים של מכונות); מכונות סינון; מסננים (ילקים
של מכונות או מנועים); מסננים עבור ניקוי אוויר קירור (עבור
מנועים); מכונה ליציקת פלסטיק; מסועים (מכונות); חגורות
עבור מכונות; מכונות עטיפה; מכונות אריזה; מערבלים

חשמליים לצרכים ביתיים; מכונות שטיפה; מכונות סחיטה עבור
כביסה; מכונות ייבוש; מכונות התזת צבע;  רובי התזה לצבע;
מכונות הדפסה; מכונות והתקן לניקוי [חשמלי]; מתקני ציור וילון

מופעלים חשמלית; מכונות גיהוץ; מכונות תפירה; מתקנים
מכניים לתעשיית אופניים; מכונות ריסוק; מכונות צביעה;

מכונות הדבקה; שואבי אבק; מכיני מיצי קטנית ביתיים; מכונות
הכנת משקה; אלקטרו-מכני; מקדחים חשמליים נישאים (מלבד
מקדח פחם חשמלי); מצמדים אלקטרומגנטיים, מלבד כאלה
עבור רכבי קרקע; חוליות איטום [חלקי מכונה]; מכונות עשיית
יוגורט; מכונות לחם; מנועים, חשמליים, מלבד לקרקע; מכונות

עבודה במתכת; מכונות התזב; מכונות ריסוק;
מטחנות/מרסקים, חשמליים, למטרות ביתיות; מכונות מטבח,

חשמליות; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213320 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 50630/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 50730/11/2009



Capacitors; disks [magnetic]; data processing 
apparatus; radios; tape recorders; acoustics; 
loudspeakers; amusement apparatus adapted for use 
with  an external display screen or monitor; 
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; wide screen color displays; 
electrolysers; resistances, electric; integrated circuits; 
computers;   data processing apparatus; computer 
programmes [programs], recorded; telephone 
apparatus; transmitters of electronic signals; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals;   
antennas; cameras[photography]; record players; 
counterfeit [false] coin detectors;   alarm bells, 
electric; flat irons, electric; copper wire, insulated; 
enameled wires; electricity mains(material for-)[wires, 
cables]; wires, electric; cables, electric; games 
(apparatus for ) adapted for use with  an external 
display screen or monitor; video game cartridges; 
surveying instruments; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; disks [magnetic]; 
amplifiers ; electronic pens [visual display units]; 
computer software [recorded]; phonograph records ; 
batteries for lighting; magnetic wires; electric 
temperature sensors; temperature indicators; electric 
wire clusters; all included in class 9.

קבלים; תקליטורים (מגנטיים); התקן עיבוד מידע; מכשירי רדיו;
רשמי קול; אקוסטיקה; רמקולים; התקן בידור מותאם לשימוש
עם מסך תצוגה חיצוני או צג; התקן בידור מותאם לשימוש עם

מקלטי טלוויזיה בלבד; מסכי מסך רחב צבעוניים;
electrolysers; התנגדויות, חשמל; מעגלים משולבים; התקן
עובוד מידע למחשב; תכנוני מחשב [תוכניות], מוקלטות; התקן
טלפון; משדרים של אותות אלקטרוניים; התקן אלקטרו-דינמי

עבור השלט הרחוק של אות; אנטנות; מצלמות [צילום];
פטיפונים; גלאי מטבע מחוקה [מזויף]; פעמוני אזעקה,

חשמליים; אזיקים שטוחים, חשמליים; חוט נחושת, מבודד;
חוטים מזוגגים; רשתות חשמל (חומרים עבור-) [חוטים,

כבלים]; חוטים, חשמליים; כבלים, חשמליים; משחקים (התקן
עבור-) מותאמים לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג;

מחסניות משחק מחשב; כלי סיקור; מכונות צילום [צילומיות,
אלקטרוסטטיות, תרמיות]; מסתמים, שקעים ומחברים אחרים
[קשרים חשמליים]; תקליטורים [מגנטיים]; מגברים; עטים

אלקטרוניים [יחדות תצוגה ויזואליות]; תוכנת מחשב [מוקלטת];
תקליטי פטיפון; סוללות לתאורה; חוטים מגנטיים; חיישני

טמפרטורה חשמליים; מחווני טמפרטורה; אשכול חוט חשמל;
כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213321 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 50830/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 50930/11/2009



Paper; copying paper (stationery); hygienic paper; 
towels of paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing 
paper; bookbinding apparatus(office equipment); 
office requisites, except furniture; prepared Chinese 
ink; stamps (seals); writing instruments; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
drawing instruments;  drawing materials; typewriters 
[electric or non-electric]; teaching materials, except 
apparatus; architects' models; chaplets; all included 
in class 16.

נייר; נייר צילום (נייר מכתבים); נייר היגייני; מגבות נייר; לוחות
פרסום מנייר או קרטון; מחברות; עיתון; תמונות; נייר אריזה;
התקן כריכה (ציוד משרדי); צרכי משרד, מלבד ריהוט; דיו סיני
מוכן; חותמות (איטום); כלי כתיבה; דבקים [חומרי דבק] עבור
ניירות מכתבים או מטרות ביתיות; כלי ציור; חומרי ציור; מכונות
כתיבה [חשמליות או לא חשמליות]; חומרי לימוד, מלבד דגמי
התקן אדריכלים; מחרוזות תפילה; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213322 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51030/11/2009



Compressors [machines]; compressors for 
refrigerators; air condensers; presses, moulding 
machines; electron industry equipment; machine 
tools; electric motors; wire bundles (parts of electric 
motors) valves (parts of machines); filtering 
machines; filters (parts of machines or engines); 
filters for cleaning cooling air (for engines); pouring 
plastic machine; conveyors (machines); belts for 
machines; wrapping machines; packaging machines; 
electric blenders for household purposes; washing 
machines; wringing machines for laundry; drying 
machines; spray-paint machines; spraying guns for 
paint; printing machines; machines and apparatus for 
cleaning [electric]; curtain drawing devices electrically 
operated; ironing machines; sewing machines; 
mechanical devices for bicycle industry; crushing 
machines; dyeing machines; sizing machines; 
vacuum cleaners; household bean juice make; 
beverage preparation machines, electromechanical  
electric portable drills (excluding electric coal borer); 
electromagnetic clutches, other than for land 
vehicles; sealing joints [part of machines]; yogurt 
making machines; bread machines; motors, electric, 
other than for land; metalworking machines; spraying 
machines; crushing machines; grinders/crushers, 
electric, for household purposes; kitchen machines, 
electric; all included in class 7

מדחסים [מכונות]; מדחסים למקררים; מזגנים; מכבשים,
מכונות עיצוב; ציוד תעשיית אלקטרון; כלי מכונה; מנועים
חשמליים; חבילות חוט (חלקים של מנועים חשמליים);

שסתומים (חלקים של מכונות); מכונות סינון; מסננים (ילקים
של מכונות או מנועים); מסננים עבור ניקוי אוויר קירור (עבור
מנועים); מכונה ליציקת פלסטיק; מסועים (מכונות); חגורות
עבור מכונות; מכונות עטיפה; מכונות אריזה; מערבלים

חשמליים לצרכים ביתיים; מכונות שטיפה; מכונות סחיטה עבור
כביסה; מכונות ייבוש; מכונות התזת צבע;  רובי התזה לצבע;
מכונות הדפסה; מכונות והתקן לניקוי [חשמלי]; מתקני ציור וילון

מופעלים חשמלית; מכונות גיהוץ; מכונות תפירה; מתקנים
מכניים לתעשיית אופניים; מכונות ריסוק; מכונות צביעה;

מכונות הדבקה; שואבי אבק; מכיני מיצי קטנית ביתיים; מכונות
הכנת משקה; אלקטרו-מכני; מקדחים חשמליים נישאים (מלבד
מקדח פחם חשמלי); מצמדים אלקטרומגנטיים, מלבד כאלה
עבור רכבי קרקע; חוליות איטום [חלקי מכונה]; מכונות עשיית
יוגורט; מכונות לחם; מנועים, חשמליים, מלבד לקרקע; מכונות

עבודה במתכת; מכונות התזב; מכונות ריסוק;
מטחנות/מרסקים, חשמליים, למטרות ביתיות; מכונות מטבח,

חשמליות; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213323 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51130/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 51230/11/2009



Cosmetics, perfumery and perfumes, skincare 
products, products for the treatment of the skin, 
products for the care of the body and face; products 
for the treatment of the body and face; soap, creams, 
lotions; products for the care and treatment of the 
hair, shampoo, conditioner, hair masks; deodorant; 
shaving cream and gel; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה,מוצרי בישום ובשמים, מוצרים לטיפוח העור,
מוצרים לטיפול בעור, מוצרים לטיפוח הפנים והגוף; מוצרים
לטיפול בפנים ובגוף; סבון, קרמים, תרחיצים; מוצרים לטיפוח
השיער ולטיפול בשיער, שמפו, מרכך שיער, מסכות לשיער;

דיאודורנט; קצף וג'ל לגילוח; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Goldi Investments (1992) Ltd. שם: גולדי השקעות (1992) בע"מ

Address: 32 Eliyahu Eitan St.  , Rishon-Leziyon, 75703, 
Israel

כתובת : רח' אליהו איתן 32  , ראשון-לציון, 75703, ישראל

Identification No.: 511700064מספר זיהוי: 511700064

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

Address: Migdal Hateumim 2 35 Jabotinsky Street, 
Ramat Gan, 52511, Israel

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 2 רחוב ז'בוטינסקי 35, רמת גן,
52511, ישראל

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213324 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51330/11/2009



Capacitors; disks [magnetic]; data processing 
apparatus; radios; tape recorders; acoustics; 
loudspeakers; amusement apparatus adapted for use 
with  an external display screen or monitor; 
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; wide screen color displays; 
electrolysers; resistances, electric; integrated circuits; 
computers;   data processing apparatus; computer 
programmes [programs], recorded; telephone 
apparatus; transmitters of electronic signals; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals;   
antennas; cameras[photography]; record players; 
counterfeit [false] coin detectors;   alarm bells, 
electric; flat irons, electric; copper wire, insulated; 
enameled wires; electricity mains(material for-)[wires, 
cables]; wires, electric; cables, electric; games 
(apparatus for ;) adapted for use with  an external 
display screen or monitor; video game cartridges; 
surveying instruments; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; disks [magnetic]; 
amplifiers ; electronic pens [visual display units]; 
computer software [recorded]; phonograph records ; 
batteries for lighting; magnetic wires; electric 
temperature sensors; temperature indicators; electric 
wire clusters; all included in class 9.

קבלים; תקליטורים (מגנטיים); התקן עיבוד מידע; מכשירי רדיו;
רשמי קול; אקוסטיקה; רמקולים; התקן בידור מותאם לשימוש
עם מסך תצוגה חיצוני או צג; התקן בידור מותאם לשימוש עם

מקלטי טלוויזיה בלבד; מסכי מסך רחב צבעוניים;
electrolysers; התנגדויות, חשמל; מעגלים משולבים; התקן
עובוד מידע למחשב; תכנוני מחשב [תוכניות], מוקלטות; התקן
טלפון; משדרים של אותות אלקטרוניים; התקן אלקטרו-דינמי

עבור השלט הרחוק של אות; אנטנות; מצלמות [צילום];
פטיפונים; גלאי מטבע מחוקה [מזויף]; פעמוני אזעקה,

חשמליים; אזיקים שטוחים, חשמליים; חוט נחושת, מבודד;
חוטים מזוגגים; רשתות חשמל (חומרים עבור-) [חוטים,

כבלים]; חוטים, חשמליים; כבלים, חשמליים; משחקים (התקן
עבור-) מותאמים לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או צג;

מחסניות משחק מחשב; כלי סיקור; מכונות צילום [צילומיות,
אלקטרוסטטיות, תרמיות]; מסתמים, שקעים ומחברים אחרים
[קשרים חשמליים]; תקליטורים [מגנטיים]; מגברים; עטים

אלקטרוניים [יחדות תצוגה ויזואליות]; תוכנת מחשב [מוקלטת];
תקליטי פטיפון; סוללות לתאורה; חוטים מגנטיים; חיישני

טמפרטורה חשמליים; מחווני טמפרטורה; אשכול חוט חשמל;
כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213325 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51430/11/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י"ג כסלו תש"ע - 51530/11/2009



Paper; copying paper (stationery); hygienic paper; 
towels of paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing 
paper; bookbinding apparatus(office equipment); 
office requisites, except furniture; prepared Chinese 
ink; stamps (seals); writing instruments; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
drawing instruments;  drawing materials; typewriters 
[electric or non-electric]; teaching materials, except 
apparatus; architects' models; chaplets; all included 
in class 16.

נייר; נייר צילום (נייר מכתבים); נייר היגייני; מגבות נייר; לוחות
פרסום מנייר או קרטון; מחברות; עיתון; תמונות; נייר אריזה;
התקן כריכה (ציוד משרדי); צרכי משרד, מלבד ריהוט; דיו סיני
מוכן; חותמות (איטום); כלי כתיבה; דבקים [חומרי דבק] עבור
ניירות מכתבים או מטרות ביתיות; כלי ציור; חומרי ציור; מכונות
כתיבה [חשמליות או לא חשמליות]; חומרי לימוד, מלבד דגמי
התקן אדריכלים; מחרוזות תפילה; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213326 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51630/11/2009



Air conditioning apparatus installation and repair; 
upholstering; heating equipment installation and 
repair; machinery installation, maintenance and 
repair; electric appliances installation and repair; 
freezing equipment installation and repair; computer 
hardware installation, maintenance and repair; office 
machines and equipment installation, maintenance 
and repair; interference suppression in electrical 
apparatus; cleaning of clothing; all included in class 
37.

התקנה ותיקון של התקן מיזוג אוויר; ריפוד; התקנה ותיקון של
ציוד חימום; התקנה, תחזוקה ותיקון של מיכון; התקנה ותיקון

של מתקנים חשמליים; התקנה ותיקון של ציוד הקפאה;
התקנה, תחזוקה ותיקון של חומרת מחשב; התקנה, תחזוקה
ותיקון של מכונות וציוד משרד; דיכוי הפרעה בהתקן חשמלי;

ניקוי בגדים; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213329 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51730/11/2009



Analgesic heat patches; all included in class 10. תחבושות חימום משככות כאבים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DEEPEASE

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213335 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51830/11/2009



Guidance and education services to the public; all 
included in class 41.

שירותי הדרכה והסברה לציבור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: עמדא - עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ע.ר.

כתובת : רמת גן, ת.ד.5261, ישראל

מספר זיהוי: 68985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213344 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 51930/11/2009



Tea formulations; included in class 30. פורמולות תה; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.

Address: Elizabethan Square, BLock B  , Grand Cayman, 
Cayman Islands

Identification No.: 64376

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LEANTEA

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213354 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52030/11/2009



Software for use on computers and devices for 
accessing, viewing, and controlling remote 
computers and devices; included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש במחשבים והתקנים לגישה, צפיה,
ושליטה במחשבים והתקנים מרחוק; הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Citrix Online LLC

Address: 5385 Hollister Avenue  , Santa Barbara, 
California, 93111, U.S.A.

Identification No.: 67564

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOTOMYPC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213356 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52130/11/2009



Computer software for transmitting data, graphics, 
audio and/or video over electronic communications 
networks; computer software for facilitating business 
transactions conducted via electronic 
communications networks; computer software for 
creating, offering, hosting, and delivering online 
conferences, meetings, demonstrations, tours, 
presentations, and discussions; all included in class 
9.

תוכנת מחשב לשידור מידע, גרפיקות, שמע וחוזי באמצעות
רשתות תקשורת אלקטרוניות, תוכנת מחשב להקלה על

עסקאות (transactions) עסקיות המנוהלות באמצעות רשתות
תקשורת אלקטרוניות, תוכנת מחשב ליצירת, הצעת, איחסון
ושידור ענסים, פגידות, הדגמות, סיורים, מצגות ודיונים

מקוונים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Citrix Online LLC

Address: 5385 Hollister Avenue  , Santa Barbara, 
California, 93111, U.S.A.

Identification No.: 67564

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOTOASSIST

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213357 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52230/11/2009



Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, 
meetings, demonstrations, virtual tours, 
presentations and interactive discussions; application 
service provider featuring audio and video streaming 
software for transmitting data, graphics, audio or 
video over electronic communications networks; all 
included in class 42.

שירותי מחשבים, היינו, אחסון אמצעי רשת מקוונים עבור
אחרים לעריכות כנסים, פגישות, הדגמות, סיורים וירטואלים,
מצגות ודיונים אינטראקטיביים מקוונים, ספק מתן שירות

ליישומים הכוללים תוכנת סטרימינג לשמע ולחוזי לשידור מידע,
גרפיקות שמע או וידיאו באמצעות רשתות תקשורת

אלקטרוניות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Citrix Online LLC

Address: 5385 Hollister Avenue  , Santa Barbara, 
California, 93111, U.S.A.

Identification No.: 67564

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOTOASSIST

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213358 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52330/11/2009



Telecommunication services, namely, broadcasting a 
wide variety of programs, meetings, events and real 
time information over global computer 
communications networks; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק, היינו, שידור מגוון רחב של תוכניות,
פגישות, אירועים ומידע בזמן אמת באמצעות רשתות תקשורת

מחשבים גלובליות; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Citrix Online LLC

Address: 5385 Hollister Avenue  , Santa Barbara, 
California, 93111, U.S.A.

Identification No.: 67564

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GOTOASSIST

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213360 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52430/11/2009



Chemicals used in industry; chemicals for scientific 
and laboratory use; preparations for diagnosis for 
scientific purposes; diagnostic kits comprising 
specimen receptors and reagents for testing for 
selected bacteria; chemical reagents mixtures; 
chemical reagent mixtures in kit form; diagnostic test 
kits for detecting infectious and other diseases and 
conditions; diagnostic test kits for detecting 
substances in body fluids, comprising chemical 
reagents and assay devices for in vitro use; 
diagnostic test kits comprising primarily, chemical 
reagents for in vitro use; in vitro diagnostic test kits 
comprising reagents, coated test plates, controls, 
standards, diluents, microtiter plates, assayers, wash 
solutions, and/or assay chemicals, for scientific or 
research use, included in Class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה; כימיקלים לשימוש מדעי
ובמעבדה; הכנות לאבחנה למטרות מדעיות; ערכות בדיקה

אבחוניות המכילות קולטי דגימות וריאגנטים לבדיקת הימצאות
חיידקים נבחרים; תערובות ריאגנטים כימיים; תערובות

ריאגנטים כימיים בצורת ערכה; ערכות בדיקה אבחוניות לגילוי
מחלות מדבקות ומחלות ומצבים רפואיים אחרים; ערכות בדיקה

אבחוניות לגילוי חומרים בנוזלי הגוף, המכילות ריאגנטים
כימיים והתקני תבחין לשימוש חוץ-גופי; ערכות בדיקה

אבחוניות המכילות בעיקר ריאגנטים כימיים לשימוש חוץ-גופי;
ערכות בדיקה אבחוניות חוץ-גופניות המכילות ריאגנטים, לוחות
בדיקה מצופים, אמצעי בקרה, תקנים, מדללים, לוחות מיקרו-
כיול, כלי תבחין, תמיסות שטיפה, ו/או כימיקלים לתבחין,

לשימוש מדעי או למחקר, הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDEXX Laboratories, Inc.

Address: Westbrook, Maine, U.S.A.

Identification No.: 37537

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IDEXX

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213361 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52530/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 52630/11/2009



Scientific instruments; apparatus for 
recording/sending sound or images; data processing 
equipment and computers; scientific apparatus and 
instruments for research in laboratories; computer 
software for diagnostic purposes; automated 
instruments for multi-cycle performance of 
polymerase chain reaction program to increase 
sample level of DNA for enhanced detection 
sensitivity for use in agricultural and animal 
laboratories; computer-based assay system for use 
in agricultural and animal laboratories, said system 
comprising spectro-photometers and automated 
microtiter plate washers; computer programs for 
providing in vitro medical and veterinary diagnosis; 
apparatus for sample handling for scientific and 
research use; trays and micro-well plates having 
multiple open compartments, each for receiving a 
portion of a sample to be tested; automated 
apparatus for sample handling of bacterial 
enumeration by distributing and sealing the liquid 
samples for scientific and research use; computer 
software, namely, prerecorded programs specially 
designed to interpret in-vitro test results from 
veterinary patients, included in Class 9.

מכשירים מדעיים; התקנים להקלטה/שידור של קול או תמונות;
ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; התקנים ומכשירים מדעיים

למחקר במעבדות; תוכנות מחשב למטרות אבחנה; מכשירים
אוטומטיים לביצוע רב-מחזורי של תוכנית לתגובת שרשרת של

פולימרז להגדלת רמת המדגם של DNA לרגישות גילוי
מוגברת לשימוש במעבדות חקלאיות ובעלי-חיים; מערכת
תבחין מבוססת מחשב לשימוש במעבדות חקלאיות ובעלי-
חיים, המערכת הנ"ל שמכילה ספקטרו-פוטומטרים ושוטפי
לוחות מיקור-כיול אוטומטיים; תוכנות מחשב לאספקת אבחון
רפואי ווטרינרי חוץ-גופי; התקנים לטיפול בדגימות לשימוש

מדעי ולמחקר; מגשים ולוחות מיקרו-בארות עם תאים פתוחים
מרובים, כל אחד לקליטת חלק של דגימה לבדיקה; התקנים

אוטומטיים לטיפול בדגימות לספירת חיידקים באמצעות חלוקת
ואטימת הדגימות הנוזליות לשימוש מדעי ולמחקר; תוכנות
מחשב, דהיינו תוכניות מוקלטות מראש המעוצבות במיוחד
לפירוש תוצאות בדיקות חוץ-גופניות ממטופלים וטרינריים,

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDEXX Laboratories, Inc.

Address: Westbrook, Maine, U.S.A.

Identification No.: 37537

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IDEXX

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213362 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52730/11/2009



Veterinary services; veterinary services, namely, 
veterinary diagnostic testing; veterinary consulting, 
providing veterinary medical information via 
telephone, facsimile, mail, private network and the 
Internet; providing veterinary information 
management services, namely, maintaining files and 
records concerning the veterinary medical conditions 
of animals; ultrasound services for animals, 
therapeutic radiological services for animals, and 
electrocardiograph services for animals, the results of 
all of the above being provided via the Internet, 
private network, facsimile, mail and telephone; 
veterinary practice management services, included in 
Class 44.

שירותים וטרינריים; שירותים וטרינריים דהיינו בדיקות אבחון
וטרינריות; ייעוץ וטרינרי, אספקת מידע רפואי וטרינרי

באמצעות טלפון, פקסימיליה, דואר, רשת פרטית והאינטרנט;
אספקת שירותי ניהול מידע וטרינרי, דהיינו, תחזוקת תיקים
ורשומות בנוגע למצבים הרפואיים הוטרינריים של בעלי חיים;
שירותי אולטראסאונד לבעלי חיים, שירותי רדיולוגיה טיפולית
לבעלי חיים, ושירותי אלקטרו-קרדיוגרף לבעלי חיים, כאשר
תוצאות כל הנ"ל מסופקות דרך האינטרנט, רשת פרטית,
פקסימיליה, דואר וטלפון;  שירותי ניהול מרפאה וטרינרית,

הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDEXX Laboratories, Inc.

Address: Westbrook, Maine, U.S.A.

Identification No.: 37537

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IDEXX

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213364 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52830/11/2009



Cosmetic products and natural cosmetic products, 
soaps, oils and plant extracts, hair preparations, 
personal care products, products for the treatment 
and care of the face, body, hair, feet and hands, 
including oils, creams, milk, peeling and masks, 
fragrance products for the home and body, including 
pefumes, baby care products, creams and natural 
treatment oils for the body, hair, face and body 
lotions; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ומוצרי קוסמטיקה טבעית, תמרוקים, סבונים,
שמנים ותמציות צמחים, תכשירי שיער, מוצרים לטיפוח אישי,
מוצרי טיפול וטיפוח לפנים, לגוף, לשיער, לרגליים ולידיים

לרבות שמנים, קרמים, חלב, פילינג ומסיכות, מוצרי ניחוח לבית
ולגוף לרבות בשמים, מוצרי טיפוח לתינוק, קרמים ושמנים

טיפוליים טבעיים לגוף, תרחיצים לשיער, לפנים ולגוף; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lavido Ltd. שם: לבידו בע"מ

Address: Moshav Nehalal, P.O.B 304, 10600, Israel כתובת : מושב נהלל, ת.ד.304, 10600, ישראל

Identification No.: 513724393מספר זיהוי: 513724393

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Lavido

לבידו

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213383 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 52930/11/2009



Non-metallic building materials having sound, heat or 
fire insulating properties and for facing surfaces; all 
included in class 19.

חומרי בניין לא מתכתיים המאופיינים בבידוד של קול, חום או
אש ומיועדים עבור חיפוי משטחים; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Promat UK Limited

Address: Sterling Centre, Eastern Road  , Bracknell, 
United Kingdom

Identification No.: 62075

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FENDOLITE

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213388 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53030/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 53130/11/2009



Weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscle; hand-held weapons having 
terminals for coupling an electrical current though 
muscle proximate to the terminals to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; 
weapons that launch probes to muscle to conduct an 
electrical current from the weapon through the 
probes to cause pain and/or to interfere with the 
operation of the muscle; cartridges for use with any 
of the aforementioned weapons; electronic modules 
for installation as a component part on or in any of 
the aforementioned weapons, namely, modules 
including battery or data storage for operation of the 
weapon or recording operation of the weapon; and 
holsters for carrying any of the aforementioned 
weapons, and cartridges; all included in class 13.

כלי נשק המעבירים זרם חשמלי דרך שריר לשם גרימת כאב
ו/או להפריע בפעולת השריר; כלי נשק מוחזקים ביד בעלי

מסופים להצמדת זרם חשמלי דרך שריר קרוב למסופים לשם
גרימת כאב ו/או להפריע בפעולת השריר; כלי נשק המשגרים
אמצעי  התערבות בפעולת השריר להובלת זרם חשמלי

מהנשק  דרך אמצעי ההתערבות לשם גרימת כאב ו/או להפריע
בפעולת השריר; תרמילים לשימוש עם כל אחד מכלי נשק

הנ"ל; מודולים אלקטרוניים להתקנה כחלק מרכיב על או בתוך
כל אחד מכלי הנשק הנזכרים לעיל, דהיינו, מודלים כולל סוללה
או מאגר נתונים לתפעול של הנשק או  רישום  פעולתו של
הנשק; ונרתיקים לנשיאת כל אחד מכלי הנשק והתרמילים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TASER International, Inc.

Address: 17800 N 85th Street  , Scottsdale, Arizona, 
852559603, U.S.A.

Identification No.: 63859

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213389 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53230/11/2009



Italy , 28/03/2008 איטליה , 28/03/2008

Priority Date דין קדימה

Sunglasses, spectacles, fashion spectacles, 
protective goggles, masks for the eyes and for 
sporting activities; lenses for spectacles and masks; 
spectacle supports, frames for spectacles and 
masks; cases and holders for spectacles and masks; 
spectacle chains; contact lenses and containers for 
contact lenses, magnifying glasses; binoculars; 
optical apparatus and instruments; all included in 
class 9.

משקפי שמש, משקפיים, משקפיים אופנתיים, משקפי מגן,
מסכות לעיניים  ולפעילויות ספורטיביות; עדשות למשקפיים
ולמסכות; תומכי משקפיים, מסגרות למשקפיים ומסכות;

נרתיקים ומחזיקים למשקפיים ומסכות; שרשראות למשקפיים;
עדשות מגע ומיכלים לעדשות מגע, משקפי הגדלה; משקפות;

מכשירים וכלים אופטיים;  הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Luxottica Group S.p.A.

Address: Via Cesare Cantu 2, Milano 20123, Italy

Identification No.: 68447

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213390 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53330/11/2009



Less-lethal electronic weaponry, namely, launchers 
for  wire-tethered darts; hand-held weapons having 
terminals for coupling an electrical current through 
muscle proximate to the terminals to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; 
projectiles having circuitry that delivers an electrical 
current through muscle to cause pain and/or to 
interfere with operation of the muscle; cartridges 
comprising wire-tethered darts; cartridges for 
launching such projectiles; and launch incident data 
recorders for installation as a component part of the 
launcher; all included in class 13.

כלי נשק חשמליים פחות קטלניים, דהיינו, משגרים עבור חצים
קשורים ברצועת חוטים; כלי נשק מוחזקים ביד בעלי מסופים
להצמדת זרם חשמלי דרך שריר קרוב למסופים לשם גרימת
כאב ו/או להפריע בפעולת השריר; טילים בעלי תכנית מעגל
חשמלי אשר מעביר זרם חשמלי דרך שריר לשם גרימת כאב
ו/או להפריע בפעולת השריר; תרמילים המכילים חצים קשורים
ברצועת חוטים; תרמילים  לשיגור טילים אלה; ומקלטי נתונים
הניתנים לשיגור להתקנה כחלק מרכיב של המשגר; הנכללים

כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TASER International, Inc.

Address: 17800 N 85th Street  , Scottsdale, Arizona, 
852559603, U.S.A.

Identification No.: 63859

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213391 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53430/11/2009



U.S.A. , 22/04/2008 ארה"ב , 22/04/2008

Priority Date דין קדימה

Distribution of energy, namely, energy derived from 
controlled nuclear reactions; distribution of equipment 
and systems in the field of energy transmission; all 
included in class 39.

חלוקת אנרגיה, דהיינו, אנרגיה המופקת מריאקציות גרעיניות
מבוקרות; חלוקת ציוד ומערכות בתחום של העברת אנרגיה;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Penky LLC

Address: Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware, 19808, U.S.A.

Identification No.: 65013

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TERRAPOWER

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213396 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53530/11/2009



U.S.A. , 22/04/2008 ארה"ב , 22/04/2008

Priority Date דין קדימה

Generation of energy, namely, energy derived from 
controlled nuclear reactions; all included in class 40.

יצירת אנרגיה, דהיינו, אנרגיה המופקת מריאקציות גרעיניות
מבוקרות; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Penky LLC

Address: Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware, 19808, U.S.A.

Identification No.: 65013

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TERRAPOWER

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213397 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53630/11/2009



U.S.A. , 25/01/2008 ארה"ב , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Equipment and facilities design and consultation 
services for others in the fields of energy production 
and delivery, namely electrical, thermal and chemical 
energy derived directly and/or indirectly from 
controlled nuclear reactions, and water production 
and delivery through desalination, creating, licensing 
and transferring intellectual property assets relating 
directly and/or indirectly to energy development, 
production and distribution, marketing and selling of 
equipment and facilities in the fields of energy 
production, namely electrical, thermal and chemical 
energy derived directly and/or indirectly from 
controlled nuclear reactions, and water production 
and delivery through desalination, public and 
government advocacy in the fields of energy and 
water production and delivery, and energy 
transmission and distribution equipment and 
systems; all included in class 42.

עיצוב ציוד ומתקנים ושירותי ייעוץ עבור אחרים בתחום של ייצור
והעברת אנרגיה, דהיינו אנרגיה חשמלית, תרמית וכימית

המופקות ישירות ו/או בעקיפין מריאקציות גרעיניות מבוקרות,
וייצור והעברת מים באמצעות התפלה, יצירה, רישוי ומסירת
נכסי קניין רוחני הקשורים ישירות ו/או בעקיפין לפיתוח, ייצור
והפצת אנרגיה, שיווק ומכירה של ציוד ומתקנים בתחום של

ייצור אנרגיה, דהיינו אנרגיה חשמלית, תרמית וכימית המופקות
ישירות ו/או בעקיפין מריאקציות גרעיניות מבוקרות, וייצור

והעברת מים באמצעות התפלה, תמיכה ציבורית וממשלתית
בתחומים של אנרגיה וייצור והעברת מים, וציוד ומערכות

להעברה והפצת אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Penky LLC

Address: Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 
Delaware, 19808, U.S.A.

Identification No.: 65013

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TERRAPOWER

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213398 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53730/11/2009



Household electrical appliances; all included in class 
9.

מכשירי חשמל ביתיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ralfo Israel Marketing and Distribution (1995) 
Ltd.

שם: רלפו ישראל שיווק והפצה (1995) בע"מ

Address: Bnei Brak, 51263, Israel כתובת : רח' בן גוריון 19  , בני ברק, 51263, ישראל

Identification No.: 44822מספר זיהוי: 44822

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, 67021, Israel

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213401 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53830/11/2009



Food supplement, including vitamins; included in 
class 5.

תוסף תזונה המכיל ויטמינים; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aroma Life Ltd. שם: ארומה לייף בע"מ

Address: 84 Hagefen Street, Moshav Gamzo, P.O.B 308, 
73130, Israel

כתובת : רחוב הגפן 84, מושב גמזו, ת.ד.308, 73130, ישראל

Identification No.: 512542267מספר זיהוי: 512542267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Magazanik - Shmerling, Law Offices

Address: 2 Weizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: מגזניק - שמרלינג, משרד עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

Medibar

מדיבר

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213408 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 53930/11/2009



Luggage, travel bags, garment bags, briefcases, 
portfolios, document cases, attache cases, 
handbags, pocketbooks, leather and fabric evening 
bags, clutches, tote bags, athletic bags, sport bags, 
duffel bags, overnight bags, shoulder bags, beach 
bags, shoe bags, diaper bags, leather shopping 
bags, mesh shopping bags, textile shopping bags, 
cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold empty, 
school bags, knapsacks, backpacks, waist packs, 
wrist packs, wallets, billfolds, business card cases, 
credit card cases, key cases, key fobs (leather), 
change purses (made of leather or plastic), umbrellas 
and parasols; all included in class 18.

מטענים, תיקי נסיעות, תיקי בגדים, תיקי מסמכים, תלקיטים
(portfolios), תיקי מסמכים, תיקי נספחים, תיקים, ארנקים,

תיקי ערב מעור ובד, תיקי אחיזה, תיקי נשיאה, תיקי אתלטיקה,
תיקי ספורט, קיטבגים, תיקי לילה, תיקי כתף, תיקי ים, תיקי
נעליים, תיקי חיתולים, תיקי קניות מעור, תיקי רשת לקניות,
תיקי קניות מטקסטיל, תיקי קוסמטיקה הנמכרים ריקים, תיקי
תמרוקים הנמכרים ריקים, ילקוטים, תרמילי גב, תרמילים,

תיקים למותן, תיקים לפרק כף היד, ארנקים, ארנקים לשטרות,
תיקים לכרטיסי ביקור, תיקים לכרטיסי אשראי, תיקים

למפתחות, מתקני ביטחון (עור), תיקים לעודף (עשוי מעור או
פלסטיק), מטריות ושמשיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kenneth Cole Productions, Inc.

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

Identification No.: 10361

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENTLE SOULS

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213410 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54030/11/2009



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

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיפים
לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hellenica S.A.

Address: Maroussi, Attica, Greece

Identification No.: 41990

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEVENTEEN BY HELLENICA

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213411 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54130/11/2009



European Community Trade Mark , 
23/01/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 23/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paco Rabanne Parfums

Address: Neuilly-sur-Seine, France

Identification No.: 7921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213414 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54230/11/2009



Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת

וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHENKAR HAZNEK TECHNOLOGIES LTD שם: שנקר הזנק טכנולוגיות בע"מ

Address: 3 Hataas St., Ramat Gan, 52512, Israel כתובת : התע"ש 3  , רמת גן, 52512, ישראל

Identification No.: 514143239מספר זיהוי: 514143239

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

SHENKAR HAZNEK

שנקר הזנק

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213415 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54330/11/2009



Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות
אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק

(לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה; הנכללים
כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Esseco S.r.l.

Address: Via San Cassiano 99  , San Martino di Trecate 
NO, 28069, Italy

Identification No.: 68998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ESSECO

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213418 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54430/11/2009



Italy , 28/02/2008 איטליה , 28/02/2008

Priority Date דין קדימה

Model cars; all included in class 28. מכוניות לדוגמא; הכל כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

URUS

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213422 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54530/11/2009



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NOVESTRA

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213423 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54630/11/2009



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DUETTO

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213424 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54730/11/2009



Lactic leavens of pharmaceutical use and lactose; 
preparations of vitamins; nutritional additives for 
medical purposes; food for babies namely: lacteal 
flour, milks, powder milks, soups, cornflour gruels, 
stewed fruits, vegetables puree, fruit juice and 
vegetables juice; all included in class 5.

מחמצים לקטוזיים בשימוש רוקחי ולקטוזה; תכשירי ויטמינים;
תוספי תזונה למטרות רפואיות; מזון לתינוקות דהיינו: קמח

לקטוזי, חלב, אבקות חלב, מרקים, דייסות מקמח תירס, פירות
מאודים, מחית ירקות, מיץ פירות ומיץ ירקות; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann  , Paris, 75009, 
France

Identification No.: 38570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213427 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54830/11/2009



Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped 
milk; milk products, namely: milky desserts, yoghurts, 
yoghurt drinks, cottage cheese, plain or flavoured 
beverages composed mainly of milk or milk products, 
milky beverages mainly made of milk, milky 
beverages comprising fruit; fermented plain or 
flavoured milky products; all included in class 29.

חלב, אבקת חלב, ג'ל חלב, חלב בטעמים וחלב מוקצף; מוצרי
חלב, דהיינו: קינוחים חלביים, יוגורטים, משקאות יוגורט, גבינת
קוטג', משקאות לא בטעמים או בטעמים המורכבים בעיקר
מחלב או מוצרי חלב, משקאות חלביים המורכבים בעיקר
מחלב, משקאות חלביים המכילים פרי; מוצרים חלביים

מותססים לא בטעמים או בטעמים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann  , Paris, 75009, 
France

Identification No.: 38570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213428 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 54930/11/2009



Still or sparkling water (mineral or non mineral); fruit 
or vegetable juices, fruit or vegetable drinks, 
lemonades, sodas, sorbet drinks, drink preparations, 
syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable 
extracts, alcohol-free drinks; all included in class 32.

מים מזוקקים או מוגזים (מינרלים או שאינם מינרלים); מיצי
פירות או ירקות, משקאות פירות או ירקות, לימונדות, סודה,
משקאות סורבה, תכשירי משקאות, סירופים למשקאות,

תמציות פירות או ירקות ללא אלכוהול, משקאות ללא אלכוהול;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann  , Paris, 75009, 
France

Identification No.: 38570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213429 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55030/11/2009



Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street Industrial Area, Natanya, 
Israel

כתובת : רחוב הכדר 16 אזור התעשיה, נתניה, ישראל

Identification No.: 511068405מספר זיהוי: 511068405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zur-Fishman & Co.,  Advs.

Address: 7 Menachem Begin, Ramat Gan, 52521, Gibor 
Sport Tower, Israel

שם: צור-פישמן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, בית גיבור ספורט,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MUSK OIL separately, but 
in the combination of the mark.

MUSK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OIL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ICON MUSK OIL

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213442 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55130/11/2009



Transport services; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; airplane steward (hostess) 
services; escorting of travelers; air transport services; 
tourist offices (except for hotel reservation); travel 
agencies; vehicle towing;; bus transport services; car 
transport; car rental; chauffeur services; parcel 
delivery; packaging of goods; rental of storage 
containers; message delivery; mail delivery; freight 
brokerage; transport brokerage; deliver of 
newspapers; delivery of goods and merchandise; 
wrapping of goods; storage information; rental of 
warehouses; garage rental; arranging of tours; freight 
forwarding; freight (shipping of goods); transportation 
information; rental of wheelchairs; parking place 
rental; vehicle rental; courier services (messages or 
merchandise); car parking; passenger transport; 
piloting; booking of seats for travel; rescue operations 
(transport); storage services; taxi transport services; 
sightseeing (tourism); transit services; transport 
reservation services; guarded transport of valuables; 
travel reservation; transport of travelers; shuttle 
services by car; luggage, goods and passengers 
check-in services; non-business professional 
consultancy in the field of air transport; loading and 
unloading of airplanes; rental and lending of 
airplanes; providing air vehicles at disposal; airline 
companies representation services; all included in 
class 39.

שירותי הובלה; אריזה ואחסנה של טובין; ארגון נסיעות; שירותי
דיילי מטוס (אירוח); ליווי של מטיילים; שירותי הובלה אווירית;
משרדי תיירים (למעט עבור הזמנת בית מלון); סוכניות נסיעות;
גרירת כלי רכב; שירותי הובלה באוטובוס; הובלה במכונית;
השכרת מכונית; שירותי נהגות; משלוח חבילה; אריזה של

טובין; השכרה של מיכלי אכסון; משלוח הודעה; משלוח דואר;
תיווך מטען; תיווך הובלה; משלוח של עיתונים; משלוח של

טובין וסחורות; עטיפה של טובין; מידע בנוגע לאכסון; השכרה
של מחסנים; השכרת מוסך; ארגון של טיולים; העברת מטען;
מטען (השטה של טובין); מידע בנוגע לתעבורה; השכרה של
כסאות גלגלים; השכרת מקום חניה; השכרת כלי רכב; שירותי
בלדרות (הודעה או סחורה); שירותי חנית מכונית; הובלת נוסע;
שירותי הטסה; הזמנה של מקומות עבור נסיעה; פעולות הצלה
(הובלה); שירותי אכסון; שירותי הובלה במונית; ביקור באתרים

(תיירים); שירותי מעבר; שירותי הזמנת הובלה; הובלה
מאובטחת של דברי ערך; הזמנת נסיעה; הובלה של מטיילים;
שירותי הובלה הלוך ושוב באמצעות מכונית; שירותי קבלה של
מזוודה, טובין ונוסעים; ייעוץ אישי שאינו עסקי בתחום של

הובלה אווירית; הטענה ופריקה של כלי טיס; השכרה והשאלה
של כלי טיס; הענקת כלי רכב אוויריים בהרשאה; שירותי יצוג

חברות תעופה; כולם כלולים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213456 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55230/11/2009



Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 55330/11/2009



Germany , 20/02/2008 גרמניה , 20/02/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים הורמונאליים; כולם כלולים
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BAYER AG

Address: Leverkusen, Germany

Identification No.: 69011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

YBERTY

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213457 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55430/11/2009



Mexico , 25/01/2008 מקסיקו , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; all included in class 19.

חומרי בנין (שאינם מתכתיים); צינורות קשיחים עבור בנינים;
אספלט, זפת, ביטומן; מבנים הניתנים להעברה שאינם
ממתכת; מצבות, שאינן ממתכת; כולם כלולים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NICOLAS FERNANDO TEJADA JUAREZ

Address: Mexico City, Mexico

Identification No.: 69013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213459 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55530/11/2009



Cosmetic preparations; all included in class 3. תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Cosmetic Acme Innovation Ltd. שם: קוסמטיק אקמה אינוביישן בע"מ

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

Identification No.: 514077965מספר זיהוי: 514077965

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

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

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213461 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55630/11/2009



Sugar; included in class 30. סוכר; הנכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: USINA SAO FRANCISCO S/A

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 69016

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

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213465 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55730/11/2009



Sweets and confectionery in general; all included in 
class 30.

ממתקים ומוצרי מתיקה למיניהם; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMESTIBLES ALDOR S.A.

Address: Jumbo Valle, Colombia

Identification No.: 69019

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

YOGUETA

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213467 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55830/11/2009



שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Park Plaza Hotels Europe B.V

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 67707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Offer  Avnon Offer & Co., Advs.

Address: 113 Hayarkon St.  , Tel Aviv, 63573, Israel

שם: עופר אבנון עופר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הירקון 113  , תל אביב, 63573, ישראל

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213485 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 55930/11/2009



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Surgical,  medical,  dental  and  veterinary  apparatus  
and  instruments,  in  particular apparatus,  
instruments and  implements  for  treatment with 
magnetic  therapy;  artificial  limbs,  eyes  and  teeth;  
orthopaedic  articles,  in  particular, belts,  braces,  
orthopaedic  footwear,  joint  implants,  soles,  
support  bandages,  supports; suture materials; all 
included in class 10.

התקן וכלים ניתוחיים, רפואיים, דנטליים וויטרינאריים, במיוחד
התקן, כלים ומכשירים לטיפול עם תרפיה מגנטית; איברים,
עיניים ושיניים מלאכותיות; פריטים אורתופדיים, במיוחד,

חגורות, מהדקים, הנעלה אורתופדית, מכשירי מפרק, סוליות,
תומכי תחבושות תומכות; חומרי תפירה; הכל כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213488 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56030/11/2009



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Printed  information,  instructional  and  teaching  
material,  in  particular  in  the  field  of magnetic  
therapy  treatment  of  diseases  and  ailments;  
printed matter; photographs; all included in class 16.

מידע מודפס, חומר הוראתי ולימודי, במיוחד בתחום של טיפול
בתרפיה מגנטית  במחלות ומכאובים; תמונות מודפסות; הכל

כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213489 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56130/11/2009



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Scientific  and  technological  services  and  
research;  industrial  analysis  and research services; 
design and development of computer hardware and 
software,  all in particular relative to the field of 
magnetic therapy; all included in class 42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים; ניתוח תעשייתי ושירותי
מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב הכל במיוחד

בנוגע לתחום של תרפיה מגנטית; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213490 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56230/11/2009



Windshields, windscreens, windows, sunroofs, mirror 
glasses; all for vehicles; all included in class 12.

שמשות קדמיות, מגני רוח, חלונות, גגוני שמש, מראות זכוכית;
כולם לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Belron Hungary Kft-Zug Branch

Address: Gotthardstrasse 20  , Zug, 6304, Switzerland

Identification No.: 69023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFELITE

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213502 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56330/11/2009



France , 21/02/2008 צרפת , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Cosmetic preparations containing fruit nectar; all 
included in class 3.

תכשירים קוסמטיים המכילים נקטר פירות; הנכללים כולם בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: Boulogne, France

Identification No.: 5490

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NECTALYS

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213503 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56430/11/2009



Glass for vehicle windows; unworked and semi-
worked glass (other than building glass); glassware; 
glass for vehicle lamps; glass fibers, all in the forms 
of sheets (not textile), blocks and rods, all for use in 
manufacture; non electric instruments and materials 
included in class 21, all for cleaning purposes; all 
included in class 21.

זכוכית לחלונות כלי רכב; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת
למחצה (פרט לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית; זכוכית עבור
מנורות רכב; סיבי זכוכית, כולם בצורת לוחות (שאינם אריגים),
גושים ומוטות, כולם לשימוש ביצור; חומרים וכלים לא חשמליים
הנכללים בסוג 21, אשר כולם לצורכי ניקוי; הנכללים כולם בסוג

.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Belron Hungary Kft-Zug Branch

Address: Gotthardstrasse 20  , Zug, 6304, Switzerland

Identification No.: 69023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFELITE

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213504 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56530/11/2009



Installation of windscreens, glass and glazing 
products, windows, body glass, alarms, sound 
systems and parts and fittings for vehicles; 
maintenance and repair of vehicle glass; advisory 
and consultancy services relating to all the aforesaid 
services; all included in class 37.

התקנה של שמשות, זכוכית ומוצרי זיגוג, חלונות, גופי זכוכית,
אזעקות, מערכות שמע וחלקים ואביזרים לכלי רכב; אחזקה
ותיקון של זכוכית לכלי רכב; שירותי יעוץ הקשורים לכל
השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Belron Hungary Kft-Zug Branch

Address: Gotthardstrasse 20  , Zug, 6304, Switzerland

Identification No.: 69023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFELITE

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213505 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56630/11/2009



France , 04/02/2008 צרפת , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Clothes (clothing), shoes (except orthopaedic shoes), 
headgear; clothes, shoes, headgear of leather or 
imitation of leather;  jackets, trousers, vests, suits in 
particular intended for riding motorbikes; necklets, 
visors, collar protectors, balaclavas, bandannas, 
masks covering the mouth and nose against the cold, 
socks, belts, money belts; underwear; shoes, boots; 
sports shoes; non slipping devices for shoes;  shoes 
and boots for riding motorbikes; overshoes; 
overboots;  gloves, undergloves; overgloves; mittens; 
all these goods intended for riding motorbikes; all 
included in class 25.

בגדים (דברי הלבשה), נעליים (למעט נעליים אורטופדיות),
כיסויי ראש;  בגדים, נעליים, כיסויי ראש מעור או חיקוי עור;

ז'קטים,  מכנסיים, ווסטים, חליפות בפרט המיועדות לרכיבה על
אופנועים;  אביזרי צוואר, מגני פנים, מגני צווארונים, כובעי גרב,

בנדנות, מסיכות לכיסוי הפה והאף להגנה מקור, גרביים,
חגורות, חגורות כסף; הלבשה תחתונה;  נעליים, מגפיים; נעלי

ספורט; התקנים מונעי החלקה לנעליים;  נעליים ומגפיים
לרכיבה על אופנועים; ערדליים; ערדליים למגפיים; כפפות; פנים

לכפפות; כיסוי לכפפות; כפפות מלאות (ללא אצבעות); כל
הסחורות הללו מיועדות לרכיבה על אופנועים; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE

Address: Macon, France

Identification No.: 62718

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213506 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56730/11/2009



Canned, dried, processed and cooked fruits and 
vegetables, jams, concoctions, compotes, milk and 
milk products, edible fats and oils, salads, cooled 
food products; all included in Class 29

פירות וירקות משומרים, מיובשים, מעובדים ומבושלים, ריבות,
מרקחות, לפתנים, חלב ומוצרי חלב, שמני ושומני מאכל,
סלטים, מוצרי מזון מצוננים; הנכללים כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: Hasivim St. 49, the Legal Department, Petach 
Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

The English text of the list of goods is merely a 
translation of the Hebrew text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה באנגלית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
בעברית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213516 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56830/11/2009



Coffee, cocoa, sugar, coffee substances, flour and 
products made of cereals, pastries and candy, ice 
cream, honey, sauces (condiments), spices; all 
included in Class 30

קפה, קקאו, סוכר, תחליפי קפה, קמח ומוצרים העשויים
מדגנים, דברי מאפה וממתקים, גלידות, דבש, רטבים ונותני

טעמים; הנכללים כולם בסוג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: Hasivim St. 49, the Legal Department, Petach 
Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

The English text of the list of goods is merely a 
translation of the Hebrew text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה באנגלית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
בעברית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213517 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 56930/11/2009



י"ג כסלו תש"ע - 57030/11/2009



European Community Trade Mark , 
06/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/02/2008

Priority Date דין קדימה

Vending and service machines that are actuated by 
introducing coins, notes, credit and customer cards, 
including machines for credit and debit and 
processing of individual memory sections of 
customer cards, also in connection with premium 
systems; electric devices, namely for the transaction 
of cashless money transfers as well as for the 
administration, transmission and verification of 
access rights for automatic machines for online 
and/or offline service, also in connection with digital 
image processing; automatic machines with cashless 
payment systems, in particular automatic payment 
machines at parking garages, namely parking ticket 
issuing machines; electric parking guiding displays 
for an internal and external parking guiding system 
for the connection to municipal traffic management 
systems, to the internet or to global systems for traffic 
telematics; data processing devices and data 
processing programs; door readers; locking frames 
for switches and signals; barriers; highpotential 
current switches, weak current switches; vehicle 
sensors; all included in class 9.

מכונות מכירה ושירות המופעלות על ידי הכנסת מטבעות,
שטרות, כרטיסי אשראי ולקוח, כולל מכונות לאשראי ולחיוב
ולעיבוד של יחידות זכרון אינדיבידואליות של כרטיסי לקוח, גם
בנוגע למערכות פרמיה; התקנים חשמליים, דהיינו לעסקה של
העברות כסף ללא מזומנים כמו גם לניהול, שידור ואימות של
זכויות גישה למכונות אוטומטיות לשירות מקוון ו/או לא מקוון,
גם בנוגע לעיבוד תמונה דיגיטלית; מכונות אוטומטיות עם
מערכות תשלום ללא מזומנים, בייחוד מכונות תשלום

אוטומטיות בחניונים, דהיינו מכונות להנפקת כרטיסי חניה;
תצוגות הכוונה אלקטרוניות לחניה למערכת הכוונת חניה
פנימית וחיצונית לקישור למערכות ניהול תעבורה עירוניות,
לאינטרנט או למערכות גלובליות לטלמטיקת תעבורה; התקני
עיבוד מידע ותוכניות עיבוד מידע; קוראי דלתות; מסגרות נעילה
למתגים ואותות; מחסומים; מתגי זרם פוטנציאל גבוה, מתגי

זרם חלש; חישני רכב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scheidt & Bachmann Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung

Address: 132 Breite St.  , Monchengladbach, Germany

Identification No.: 60902

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ENTERVO

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213519 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57130/11/2009



European Community Trade Mark , 
06/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/02/2008

Priority Date דין קדימה

Development of software for cashless payment 
transactions; computer services, namely the 
administration, transmission and verification of 
authorizations for the reception of goods and/or 
services, including the invoicing of the use of 
services; all included in class 42.

פיתוח של תוכנות לעסקאות תשלום ללא מזומנים; שירותי
מחשב, דהיינו ניהול, שידור ואימות של הרשאות לקבלה של

סחורות ו/או שירותים, כולל הגשת חשבונות לשימוש
בשירותים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scheidt & Bachmann Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung

Address: 132 Breite St.  , Monchengladbach, Germany

Identification No.: 60902

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

If the Hebrew version of the list of services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ENTERVO

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213521 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57230/11/2009



Services for providing food and drink; cafes, bars, 
restaurants.

שרותים לאספקת מזון ומשקאות; בתי קפה, ברים, מסעדות.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AROMA EUROPE LIMITED

Address: Gr. Xenopoulou, 17  , Limassol, Cyprus

Identification No.: 69026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MARRONE ROSSO

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213523 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57330/11/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disease regarding hyperuric and gout, included in 
Class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלה לגבי חומצת יתר בשתן וצנית,
הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Teijin Pharma Limited

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 57364

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FEBURIC

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213524 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57430/11/2009



Wines, sparkling wines and brandy; all included in 
class 33.

יינות, יינות נתזים, ברנדי (יין שרף); כולם נכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Baron Wine Cellars Ltd. שם: יקבי הבראון בע"מ

Address: 33 Hameyasdim Street  , Zichron Yaakov, 
30900, Israel

כתובת : רחוב המייסדים 33  , זכרון יעקב, 30900, ישראל

Identification No.: 69027מספר זיהוי: 69027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TISHBI

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213525 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57530/11/2009



Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, malt 
beverages; all included in class 32.

משקאות לא כוהליים, דהיינו מיצי פירות, משקאות לתת;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BOSCA S.A.

Address: 25 CORSO ELVEZIA  , LUGANO, Switzerland

Identification No.: 69028

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPARKLETINI

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213527 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57630/11/2009



Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines, 
fruit wines, aperitifs with wine base, sweet wines; all 
included in class 33.

משקאות כוהליים, דהיינו יינות, יינות תוססים, יינות פירות,
אפריטיפים על בסיס יין, יינות מתוקים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BOSCA S.A.

Address: 25 CORSO ELVEZIA  , LUGANO, Switzerland

Identification No.: 69028

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPARKLETINI

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213528 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57730/11/2009



Prepared dishes (preserved, dried or frozen) made 
essentially of meat, fish, seafood, poultry, game and 
of vegetables, potatoes, rice, dried vegetables, 
mushrooms, fruits and cheese; soups, soup 
concentrates, preparations for making soups; all 
included in class 29.

מנות מוכנות (משומרות, מיובשות או קפואות) עשויות בעיקר
מבשרים, דגים, פירות ים, עופות, בשר ציד ומירקות, תפוחי
אדמה, אורז, ירקות מיובשים, פיטריות, פירות וגבינה; מרקים,
תרכיז מרק, תכשירים להכנת מרקים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STOUFFER'S

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213531 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57830/11/2009



Cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs 
having a base of rice, of flour or of cereals, also in 
the form of ready-made dishes; pizzas; sandwiches; 
bakery goods, rissoles and sandwiches (frozen or 
refrigerated); ready to heat fruit pastries, tarts and 
cakes for preparation in a toaster, microwave or 
oven; handheld toaster and microwave desserts and 
snacks, with or without icing; frozen desserts; 
mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; cake powders; sauces, preparations 
for making sauces; soya sauce; ketchup; aromatising 
or seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar; all included in class 30.

תכשירי דגנים; אורז, פסטה, אטריות; דברי מזון על בסיס של
אורז, של קמח או של דגנים, גם בצורה של מנות מוכנות

לאכילה; פיצות; כריכים; מוצרי מאפה, קציצות בשר וכריכים
(מוקפאים או מקוררים); מאפי פירות, טורט ועוגות המוכנים
לחימום ולהכנה בטוסטר, מיקרו-גל או תנור; קינוחים וחטיפים
המוחזקים ביד עם או ללא זיגוג, לטוסטר ולמיקרו-גל ; קינוחים
מוקפאים; תערובות של בצק מזין ושל בצק מוכן לאפיה; אבקות
לעוגה; רטבים, תכשירים להכנת רטבים; רוטב סויה; קטשופ;
מוצרי ניחוח או תיבול למזון, תבלינים אכילים, נותני טעם,
רטבים לסלט, מיונז; חרדל; חומץ; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STOUFFER'S

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213532 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 57930/11/2009



Chemical products for the textile, leather, paper and 
aluminium industry; all included in class 1.

מוצרים כימיים לתעשיית הטקסטיל, עור, נייר ואלומיניום;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clariant AG

Address: Muttenz, Switzerland

Identification No.: 42291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ANODAL

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213533 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58030/11/2009



Dyes and dyestuffs for the textile, leather, paper and 
aluminium industry; all included in class 2.

צבעים ודברי צבע לתעשיית הטקסטיל, עור, נייר ואלומיניום;
הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clariant AG

Address: Muttenz, Switzerland

Identification No.: 42291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ANODAL

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213534 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58130/11/2009



Tires, inner tubes, automobile tires, inner tubes for 
pneumatic tires, treads for retreading tires, treads for 
vehicles, tire casings, tires with non-skid devices for 
vehicle wheels, tire repair patches, mud flaps, treads, 
and tires for motorcycles;  All included in class 12.

צמיגים, צינורות פנימיים, צמיגים עבור כלי רכב, צינורות
פנימיים עבור צמיגים שמכילים אויר דחוס, חריצי הגומי שעל
גבי היקף הצמיג, חלקי חילוף עבור חריצי גומי שחוקים על גבי
היקף הצמיג, חלקי חילוף עבור כלי רכב, מעטפת של צמיגים,
צמיגים בעלי התקן למניעת החלקה המיועדים לכלי רכב, טלאי
תיקון לצמיגים, מפלסי בוץ, צמיגים עבור אופנועים; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANKANG RUBBER TIRE CORP., LTD.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 42430

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

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213540 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58230/11/2009



Telecommunications equipment; electronic memory 
cards, phone cards, mobile telephones, stands for 
telephones, telephone earpieces, cases for mobile 
telephones; parts and fittings for the aforesaid goods; 
all the goods included in class 9.

ציוד טלקומיוניקטיבי; כרטיסי זיכרון אלקטרוניים, כרטיסי טלפון,
טלפונים ניידים, מעמדים עבור טלפונים, אוזניות טלפון,

נרתיקים עבור טלפונים סלולאריים; חלקים ואביזקים עבור
הסחורות האמורות לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

INQ

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213541 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58330/11/2009



Printed matter; instructional and teaching materials 
(except apparatus); instruction manuals; all the 
goods included in class 16.

דבר דפוס; חומרים הדרכתיים והוראתיים (מלבד התקן); ספרי
הדרכה; כל הסחורות הכלולות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

INQ

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213542 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58430/11/2009



Business project management; advertising, 
marketing and promotional services; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
preparation and presentation of audio visual displays 
for advertising purposes; retail of telecommunications 
apparatus; provision of information and advice 
relating to all the aforesaid services; all the services 
included in class 35.

ניהול פרוייקט עסקי; פרסום, שיווק ושירותים קידומיים;
קומפליקציה של פרסומים לשימוש כדפי רשת על גבי

האינטרנט; הכנה והצגה של תצוגות אור קוליות למטרות
פרסום; קמעונאות של התקן טלקומיוניקציות; הספקה של מידע

וייעוץ בנוגע לכל השירותים האמורים לעיל; כל השירותים
הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

INQ

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213543 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58530/11/2009



Telecommunications services; broadcasting services; 
provision of an electronic mobile telephone top-up 
system; provision and operating search engines; 
electronic mail services; providing user access to the 
Internet (service providers); providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; providing an online interactive bulletin 
board; provision of access to sites on an electronic 
information network; provision of access to various 
databases; provision of information and advice 
relating to the foregoing; all the services included in 
class 38.

שירותי טלקומיוניקציות; שירותי שידור; הספקה של מערכת
תשלום טעון אלקטרונית  לטלפון נייד   ;  הספקה ותפעול מנועי

חיפוש; שירותי דואר אלקטרוני; הספקת גישת משתמש
לאינטרנט (ספקי שירות); הספקת התקשרויות

טלקומיוניקטיביות לאינטרנט או בסיסי מידע; הספקת לוח
מודעות אינטרקטיבי מקוון; הספקת גישה לאתרים על גבי רשת
מידע אלקטרונית; הספקת גישה לבסיסי מידע שונים; הספקת
מידע  וייעוץ בנוגע לשירותים האמורים לעיל; כל השירותים

הכלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

INQ

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213544 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58630/11/2009



Manufacture of telecommunications apparatus all to 
the order and/or specification of others; provision of 
information and advice relating to the aforesaid 
services; all the services included in class 40.

ייצור של התקן טלקומיוניקציות הכל לפי הזמנה ו/או איפיון של
אחרים; הספקה של מידע וייעוץ בנוגע לשירותי האמורים לעיל;

כל השירותים כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

INQ

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213545 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58730/11/2009



Telecommunications equipment; electronic memory 
cards, phone cards, mobile telephones, stands for 
telephones, telephone earpieces, cases for mobile 
telephones; parts and fittings for the aforesaid goods; 
all the goods included in class 9.

ציוד טלקומיוניקטיבי; כרטיסי זיכרון אלקטרוניים, כרטיסי טלפון,
טלפונים ניידים, מעמדים עבור טלפונים, אוזניות טלפון,

נרתיקים עבור טלפונים סלולאריים; חלקים ואביזקים עבור
הסחורות האמורות לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213546 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58830/11/2009



Printed matter; instructional and teaching materials 
(except apparatus); instruction manuals; all the 
goods included in class 16.

דבר דפוס; חומרים הדרכתיים והוראתיים (מלבד התקן); ספרי
הדרכה; כל הסחורות הכלולות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213547 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 58930/11/2009



Business project management; advertising, 
marketing and promotional services; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
preparation and presentation of audio visual displays 
for advertising purposes; retail of telecommunications 
apparatus; provision of information and advice 
relating to all the aforesaid services; all the services 
included in class 35.

ניהול פרוייקט עסקי; פרסום, שיווק ושירותים קידומיים;
קומפליקציה של פרסומים לשימוש כדפי רשת על גבי

האינטרנט; הכנה והצגה של תצוגות אור קוליות למטרות
פרסום; קמעונאות של התקן טלקומיוניקציות; הספקה של מידע

וייעוץ בנוגע לכל השירותים האמורים לעיל; כל השירותים
הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213548 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59030/11/2009



Telecommunications services; broadcasting services; 
provision of an electronic mobile telephone top-up 
system; provision and operating search engines; 
electronic mail services; providing user access to the 
Internet (service providers); providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; providing an online interactive bulletin 
board; provision of access to sites on an electronic 
information network; provision of access to various 
databases; provision of information and advice 
relating to the foregoing; all the services included in 
class 38.

שירותי טלקומיוניקציות; שירותי שידור; הספקה של מערכת
תשלום טעון אלקטרונית  לטלפון נייד   ;  הספקה ותפעול מנועי

חיפוש; שירותי דואר אלקטרוני; הספקת גישת משתמש
לאינטרנט (ספקי שירות); הספקת התקשרויות

טלקומיוניקטיביות לאינטרנט או בסיסי מידע; הספקת לוח
מודעות אינטרקטיבי מקוון; הספקת גישה לאתרים על גבי רשת
מידע אלקטרונית; הספקת גישה לבסיסי מידע שונים; הספקת
מידע  וייעוץ בנוגע לשירותים האמורים לעיל; כל השירותים

הכלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213549 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59130/11/2009



Manufacture of telecommunications apparatus all to 
the order and/or specification of others; provision of 
information and advice relating to the aforesaid 
services; all the services included in class 40.

ייצור של התקן טלקומיוניקציות הכל לפי הזמנה ו/או איפיון של
אחרים; הספקה של מידע וייעוץ בנוגע לשירותי האמורים לעיל;

כל השירותים כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213550 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59230/11/2009



Design consultancy; design engineering; design of 
telecommunications apparatus, mobile telephone 
handsets and accessories for mobile telephone 
handsets; project management (design); provision of 
information and advice relating to all the foregoing; all 
the services included in class 42.

טלפון נייד; ניהול פרוייקט עיצוב; עיצוב של התקן
טלקומינקציות, אוזניות טלפון ניידותי ואביזרים לאוזניות ייעוץ
עיצובי; הנדסת האמור(עיצוב); הספקת מידע וייעוץ בנוגע לכל;

כל השירותים כלולים בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

INQ

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213551 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59330/11/2009



Design consultancy; design engineering; design of 
telecommunications apparatus, mobile telephone 
handsets and accessories for mobile telephone 
handsets; project management (design); provision of 
information and advice relating to all the foregoing; all 
the services included in class 42.

טלפון נייד; ניהול פרוייקט עיצוב; עיצוב של התקן
טלקומינקציות, אוזניות טלפון ניידותי ואביזרים לאוזניות ייעוץ
עיצובי; הנדסת האמור(עיצוב); הספקת מידע וייעוץ בנוגע לכל;

כל השירותים כלולים בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213552 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59430/11/2009



Non-metallic building materials for roof building; roof 
tiles; vent pipes; radiant barriers; eaves, not of metal; 
grilles, not of metal; roof coverings, not of metal; 
gutters, not of metal; valleys, not of metal; flashing, 
not of metal, for building; all included in class 19.

חומרי בניין שאינם מתכתיים עבור בניית גג; אריחים לגג;
צינורות פתח; מחסומים זוהרים; מזחילות, שאינן ממתכת;

סורגים, שאינם ממתכת; כיסויים לגג, שאינם ממתכת; מרזבים,
שאינם ממתכת; קורות משופעות לגג, שאינן ממתכת; פלשינג,

שאינם ממתכת, עבור בניין; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Redland Engineering Limited

Address: Regent House  , Dorking, Surrey, 41, United 
Kingdom

Identification No.: 69032

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MONIER

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213554 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59530/11/2009



Preservatives against deterioration of wood; all 
included in class 2.

חומר משמר נגד בלאי של עץ; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFIR

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213556 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59630/11/2009



Fungicides; all included in class 5. קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAFIR

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213557 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59730/11/2009



measures; verniers; calipers; micrometers; material 
testing instruments and machines; microscopes; 
surveying apparatus and instruments; micrometer 
gauges; gauges; precision measuring apparatus; all 
included in class 09.

מכשירי מדידה ; מכשיר מדידה מסוג ורנייר ; מחוגה ;
מיקרומטר ; מכשירים ומכונות לבחינת חומרים ; מיקרוסקופים ;

מכשירי סקירה ; מדי מיקרומטר ; מדים ; מכשיר למדידה
מדויקת ; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INSIZE CO., LTD

Address: China

Identification No.: 69033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213558 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59830/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Chemical products for commercial purposes; 
chemicals for textile finishing; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות מסחריות; כימיקלים לגימור טקסטיל;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213560 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 59930/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Cleaning fluids, chemcials for cleaning textiels; all 
included in class 3.

נוזלי ניקוי, כימיקלים לניקוי טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213561 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60030/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Oils and lubricants; all included in class 4. שמנים וחומרי סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213562 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60130/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213563 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60230/11/2009



Parts and assemblies of knitting, warp knitting, weft 
knitting, stitch-bonding, Galon crocheting, and linking 
machines for forming and transferring loops, in 
particular, latch needles, bearded needles, slider 
needles, hook needles, cutting needles and system 
components such as sinkers, guide needles as well 
as needle guides and needle-like parts for actuating 
and controlling needles and sinkers, as well as 
receptacles, carries and holders of needles and 
system components, in particular, needle cylinders, 
dial and sinker disks, needle beds and strips therefor, 
needle and guide bars and needle modules, drive 
belts, thread-guide and thread-delivery elements, 
lock components, fabric take-offs, brushes, drives, 
cutting knifes; drawing-in machines for warp knitting 
and raschel knitting, as well as transport and 
handling system for exchange and installation of 
warp and fabric beams, knitting tools and other 
machine components; parts and assemblies of 
sewing, embroidering, stitch-bonding and quilting 
machines, namely needles, hook needles, latch 
needles, needle holders and needle receptacles, 
needle guides, grippers, needle plates and 
miscellaneous replacements parts; parts and 
assemblies of machine for production, strengthening 
and structuring of fiber batts and felts, namely felting 
and structuring needles, needle boards, jet 
(perforated) strips, jet (perforated) bands, nozzle 
strips, perforated plates, stripper plates, brush belts; 
parts and assemblies of carding machines, carding 
and spinning machines, namely cards, sets, steel 
band sets, spinning beams; machines for loading 
needle boards, as well as transport and handling 
systems for exchange and installation of machine 
elements and components, for example, needle 
boards, stitch plates, stripper plates and fabric 
beams; machines and parts thereof for 
hydroentangling knitted and woven textiles and non-
wovens; components of tufting machines, namely 
needles, grippers, knives, reed fingers, reed plates in 
single parts andin modular form; industrial and 
manual blanking apparatus, as well as components 
thereof, in particular for machining of foils, for 
example of sintered or unsintered ceramic, plastic 
material, metal, also coated; blanking tools, as well 
as components for blanking tools, namely punches, 
dies and guide bushings, needles, test tips; parts and 
assemblies of weaving machines, namely heald 
frames, frame staves, lateral supports, heald carrier 
rods, guide attachments for frame staves, healds, 
leno healds, reeds, cord boards, harness cords, 
jacquard weights, jacquard springs, warp stop 
motions and warp stop motion plates, shuttles, split 
selvedge apparatus, edge binders; shedding 
apparatus, namely dobbies, cam motion dobbies and 
jacquard machines, as well as components and 
assemblies thereof, namely frame pulleys, bearers, 
clutch devices, cams, eccentrics, boards, knives, 
stroke-measuring devices and programming devices; 
weaving preparation machines, namely drawing-in 
machines, drawing-in machines for jacquard 
machines, reed drawing-in machines, warp linking 
machines, as well as transport and handling systems 
for exchange and installation of the loom harness, 
fabric beams and other machine components; 
checking devices; machines for quality monitoring of 
textile fabrics; finishing machines; machines and 
parts thereof for the production of hybrid textiles

רכיבים ומכלולים של מכונות סריגה, סריגת שתי, סריגת ערב,
ביצוע קשר עין, רקמת קרושה, ומכונות חיבור ליצירת לולאות
ולהעברתן, בפרט, מחטי בריח, מחטים מנוגדות, מחטים
המשמשות למחוונים, מחטי קרס, מחטים לחיתוך ורכיבי

מערכת כגון משקולות, מחטים מונחות לרבות מנחה מחטים
ורכיבים דמויי-מחט לתפעול ולשליטה במחטים ובמשקולות,
לרבות כלי קיבול, כלים לנשיאת והחזקת מחטים ורכיבי

מערכת, בפרט, צילינדרים למחטים, דסקיות ומשקולות חוגה,
בתי מחטים ורצועות עבורם, סיכות ומוטות הכוונה ומודולים של
סיכות, חגורות הנעה, אלמנטים של הנעת והנחיית חוטים,

רכיבי נעילה, מוסקי בד, מברשות, הינעים, סכיני חיתוך; מכונות
שליפה לסריגת שתי וסריגת רשל, לרבות הובלה וטיפול

בהחלפת והתקנת קורות שתי ובד, כלי סריגה ומרכיבים מכניים
אחרים; רכיבים ומכלולים למכונות תפירה, רקמה, ביצוע קשר
עין וריפוד, דהיינו, מחטים, מחטי קרס, מחטי בריח, מחזיקי
מחטים וכלי קיבול למחטים, מכווני מחטים, אוחזנים, לוחות

מחטים וחלקי חילוף שונים; רכיבים ומכלולים של מכונות לייצור,
חיזוק ועיצוב סיבים ולבדים, דהיינו ליבוד ועיצוב מחטים, לוחות
מחטים, רצועות ג'ט (מנוקבות), פסי ג'ט (מנוקבים), רצועות
זרבובית, לוחות מנוקבים, לוחות חשופים, חגורות מברשת;
רכיבים ומכלולים למכונות שזירה ומכונות שזירה בסיבוב,
דהיינו מסרקות, מערכות, מערכות לחישול רצועות, קורות
סיבוביות; מכונות להעמסת לוחות מחטים, לרבות מערכות
לשינוע וטיפול בחלקי חילוף למכונות, למשל, לוחות מחטים,

לוחות תפרים, לוחות לחשיפה וקורות בד; מכונות וחלקי מכונות
לביצוע הידרואנטגלציה במוצרי טקסטיל סרוגים וארוגים ובדים
בלתי ארוגים; רכיבים של מכונות להכנת ציציות, דהיינו מחטים,
אוחזנים, סכינים, אצבעות קנה-סוף, לוחות קנה-סוף בחתיכה
אחת או במבנה מודולרי; מכשירי מחיקה ידניים ותעשייתיים,

לרבות רכיבים שלהם, בפרט למיכון רדידים, למשל של קרמיקה
דביקה או בלתי דביקה, של חומרי פלסטיק, מתכת, לרבות
מצופה; כלי מחיקה, לרבות חלקים של כלי מחיקה, דהיינו
מחוררים, תותבים להכוונה, סיכות, קיסמי בדיקה; רכיבים
ומכלולים של מכונות טווייה, דהיינו מסגרות לסיכות, מטות
מסגרת, תומכי צד, מוטות לנשיאת סיכות, חיבורי הכוונה

למטות מסגרת, סיכות, סיכות לנו, קני-סוף, לוחות חבלים, חבלי
הרנס, משקולות ז'קרד, קפיצי ז'קרד, בולמי תנועת שתי ולוחות
לבולמי תנועת שתי, בוכיר, התקנים לפרימת קצוות בד, כורכי
קצוות; התקני הצללה, דהיינו מכונות לתפירת דוביס וז'קרד,
לרבות רכיבים ומכלולים שלהן, דהיינו גלגלות מסגרת, סבלים,
מערכות אחיזה, מיסבים, חריגים, לוחות, סכינים, מערכות
למדידת מהלומות ומערכות תכנות; מכונות לתכשירי אריגה,
דהיינו מכונות שליפה, מכונות שליפה עבור מכונות ז'קרד,

מכונות שליפת קני-סוף, מכונות לחיבור שתי, לרבות מערכות
שינוע וטיפול בהחלפת והתקנת רתמת הנול, קורות בד ורכיבי
מכונות נוספים; מערכות בדיקה; מכונות לבקרת איכות של בדי

טקסטיל; מכונות לגימור; מכונות וחלקי מכונות לייצור
טקסטילים היברידיים המורכבים מסריגים, לבדים, שכבות
ובדים ארוגים, לבדים תלת ממדיים, סריגים תלת ממדיים;

הנכללים כולם בסוג 7.

י"ג כסלו תש"ע - 60330/11/2009



Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

consisting of knits, felts, multiaxial layers and woven 
fabrics, 3D-felts, 3D-knits; all included in class 7.

רכיבים ומכלולים של מכונות סריגה, סריגת שתי, סריגת ערב,
ביצוע קשר עין, רקמת קרושה, ומכונות חיבור ליצירת לולאות ול

י"ג כסלו תש"ע - 60430/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Wood and plastic material as semi-finished products 
for the production of weaving machine accessories; 
all included in class 20.

מוצרי עץ ופלסטיק מעובדים למחצה לצורך ייצור אביזרים
למכונות אריגה; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213564 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60530/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Brushes; included in class 21. מברשות; הנכללות בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213565 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60630/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Yarns and threads for textile purposes; natural and 
synthetic fibers, sewing yarns, yarns for the formation 
of textile fabrics; alll included in class 23.

חוטים וסיבים לצרכי טקסטיל; סיבים טבעיים וסינתטיים, חוטי
תפירה, חוטים ליצירת אריגי טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213566 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60730/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Woven materials and textile goods; fabrics (wovens, 
knits, knitwear, felts, etc.); hybrid textiles, consisting 
of knits, felts, multiaxial layers and woven fabrics, 3D
-felts, 3D-knits, hydro-entangled knitted and woven 
textiles and non-wovens, spacer knits with non-
wovens as spacers for use as filters; all included in 
class 24.

מוצרים ארוגים וסחורות טקסטיל; בדים (אריגים, סריגים, מוצרי
הלבשה מסריגים, לבדים, וכיו"ב); מוצרי טקסטיל היברידים
המורכבים מסריגים, לבדים, ובדים ארוגים ובעלי שכבות רב-
ציריות, לבדים תלת-ממדיים, סריגים תלת-ממדיים, מוצרי
טקסטיל  סרוגים וארוגים ומוצרי טקסטיל שאינם ארוגים
המיוצרים בשיטת הידרו-אנטגלציה, סריגים בעלי ריווח

באמצעות בדים לא אריגים לשימוש כמסננים; הנכללים כולם
בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213567 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60830/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Needles; knitting, warp knitting, weft knitting, stitch-
bonding, Galon crocheting, and linking machine 
needles, in particular, latch needles, bearded 
needles, hook needles, guide needles and needle-
like parts for actuating and controlling needles and 
sinkers; needles for sewing, knitting, stitch-bonding, 
linking and quilting machines; sewing needles, hook 
needles, latch needles, perforating needles, puncture 
and sewing needles for shoe manufacturing; needles 
for the production, strengthening and structuring of 
non-woven and felts; perforating needles; needles 
and needle-shaped parts for tufting machines in 
single parts and in modular form; checking needles; 
all included in class 26.

מחטים; מחטים לסריגה, סריגת שתי, סריגת ערב, ביצוע קשר
עין, רקמת קרושה, מחטים למכונות חיבור, בפרט, מחטי בריח,
מחטים מנוגדות, מחטי קרס, מחטים מונחות וחלקים דמויי-

מחט לתפעול ולשליטה במחטים ובמשקולות; מחטים לתפירה,
סריגה, ביצוע קשר עין, ומכונות חיבור וריפוד; מחטי תפירה,
מחטי קרס, מחטי בריח, מחטים לחירור, מחטים לניקוב

ולתפירה לצורך ייצור נעליים; מחטים לצורך ייצור, חיזוק ועיצוב
בדים לא ארוגים ולבדים; מחטים לחירור; מחטים וחלקים

בצורת מחטים למכונות לתפירת ציציות בחלקים בודדים ובצורה
מודולרית; מחטי בדיקה; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213568 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 60930/11/2009



Germany , 21/02/2008 גרמניה , 21/02/2008

Priority Date דין קדימה

Online services, namely transmission of information, 
texts, drawings and images; Internet-based 
distribution systems; all included in class 38.

שירותים מקוונים, דהיינו להעברת מידע, טקסטים, רישומים
ודמויות; מערכת הפצה אמצעות האינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Groz-Beckert KG

Address: Albstadt, Germany

Identification No.: 48073

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

Groz-Beckert

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213569 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61030/11/2009



Equipment and apparatus for the production, 
conduction, distribution, processing, stocking, 
regulating, and controlling electric energy and solar 
thermal and electrical and electronic components 
thereof; all included in class 9.

ציוד והתקנים לייצור, הולכה, הפצה, עיבוד, אחסון, וויסות
ופיקוח של אנרגיה חשמלית ורכיבים סולאריים תרמיים,

חשמליים ואלקטרוניים של הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOLEL SOLAR SYSTEMS LTD. שם: סולל מערכות סולריות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 511680290מספר זיהוי: 511680290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213600 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61130/11/2009



Heating, cooling, water supply, water distribution and 
sanitary facilities apparatus, especially solar 
collectors and parabolic cylindrical collectors; all 
included in class 11.

התקנים לחימום, קירור, אספקת מים, וחלוקת מים ולמתקנים
סניטאריים, במיוחד קולטים סולאריים וקולטים פרבולים

גליליים; הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOLEL SOLAR SYSTEMS LTD. שם: סולל מערכות סולריות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 511680290מספר זיהוי: 511680290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213601 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61230/11/2009



Advertising; business management, business 
administration, aid to conduct industrial businesses 
related with the production of conventional and 
renewable energies; import and export services, 
retail and wholesale selling, and in detail, through 
direct means or through computer worldwide 
networks, of solar energy equipment; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקי, אדמיניסטרציה עסקית, עזרה לנהל עסקים
תעשייתיים הקשורים לייצור של אנרגיות קונבנציונאליות

ואנרגיות שניתנות לחידוש; שירותי יבוא יצוא, מכירה קמעונית
וסיטונאית ובאופן מפורט יותר, באמצעות אמצעים ישירים או

באמצעות רשתות מחשבים גלובליות, של ציוד אנרגיה
סולארית; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOLEL SOLAR SYSTEMS LTD. שם: סולל מערכות סולריות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 511680290מספר זיהוי: 511680290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213602 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61330/11/2009



Construction and maintenance of all type of 
installations of solar thermal power plants on a large 
scale, installation of advanced solar thermal and 
advanced solar thermal equipment; water heating  
and refrigeration; solar air conditioning and 
refrigeration, and any of its ancillary activities; all 
included in class 37.

בניה ותחזוקה של כל סוגי ההתקנות של תחנות כח תרמיות
סולאריות בקנה מידה רחב, התקנות תרמו סולאריות מתקדמות
והתקנות של ציוד תרמו סולארי מתקדם; חימום וצינון של מים;
מיזוג אויר סולארי וצינון סולארי, וכל פעילות משנית לשירותים

הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOLEL SOLAR SYSTEMS LTD. שם: סולל מערכות סולריות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 511680290מספר זיהוי: 511680290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213603 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61430/11/2009



Services of energy production; all included in class 
40.

שירותים של יצור אנרגיה; הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOLEL SOLAR SYSTEMS LTD. שם: סולל מערכות סולריות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 511680290מספר זיהוי: 511680290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213604 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61530/11/2009



Architectural and engineering services and reports as 
well as monitoring, management and consulting in 
the implementation of all kinds of construction 
services of engineering projects related to the 
construction and installation of solar thermal power 
plants; research and development new products 
related to the generation and distribution of solar 
thermal energy, electricity, gas, water, 
telecommunications and environmental protection 
and renewable energy, such as, solar, wind, 
biomass, hydro and geothermal energy; investigative 
services and systems design advanced for 
exploration of renewable energy sources; all included 
in class 42.

שירותים ארכיטקטוניים והנדסיים והפקת דוחות וכן פיקוח,
ניהול וייעוץ ביישום של כל מיני שרותי בניה של פרויקטים
הנדסיים הקשורים לבניה והתקנה של תחנות כח סולאריות
תרמיות; מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים הקשורים לייצור

והפצה של אנרגיה תרמית סולארית, חשמל, גז, מים,
טלקומוניקציה והגנה סביבתית ואנרגיה הניתנת לחידוש, כגון:
אנרגיה סולארית, אנרגית רוח, אנרגית ביומסה, אנרגית מים
ואנרגיה גיאותרמית; שירותי מחקר ועיצוב מערכות מתקדמות
לגילוי של מקורות אנרגיה הניתנת לחידוש; הנכללים כולם בסוג

.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOLEL SOLAR SYSTEMS LTD. שם: סולל מערכות סולריות בע"מ

Address: Beit Shemesh, Israel כתובת : בית שמש, ישראל

Identification No.: 511680290מספר זיהוי: 511680290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213605 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61630/11/2009



France , 25/01/2008 צרפת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery,  essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; דברי בושם, שמנים
אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער; משחות שיניים; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LACOSTE

Address: Paris, France

Identification No.: 3668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213606 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61730/11/2009



France , 25/01/2008 צרפת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Precious metals and alloys thereof other than for 
dental use; jewellery, bijouterie, key rings, precious 
stones; horological and chronornetric instruments, 
namely watches, wristwatches, clocks, electrical 
clocks, pendulum clocks, alarm clocks, clock 
housings, watch cases, watchstraps, watch chains, 
watch glasses, chronometers, clock hands, 
pendulums, dials, clock and watch cases ; necklaces, 
cords and neck cords for mobile telephones, 
decorative accessories, charms, key rings, figurines, 
badges, medals, medallions, ornaments, pearls, 
statues, intended to decorate or be hanged to mobile 
telephones; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן למעט לשימוש דנטאלי; תכשיטים,
עדיים, מחזיקי מפתחות, אבנים יקרות; מכשירים הורולוגיים

וכרונומטריים, דהיינו שעונים קטנים, שעוני יד, שעונים, שעונים
אלקטרוניים, שעוני מטולטלת, שעונים מעוררים, בתי שעונים,
נרתיקי לשעונים קטנים, רצועות לשעונים קטנים, שרשראות

לשעונים, זכוכיות לשעונים, כרונומטרים, מחוגי שעון,
מטולטלות, מחוגות,  נרתיקים לשעונים קטנים ושעונים;
מחרוזות, מיתרים ומיתרי צוואר לטלפונים ניידים, אביזרי
קישוט, קמעות, מחזיק מפתחות, פסלונים, תגים, עיטורים,
מדליונים, קישוטים, פנינים, פסלים, המיועדים לקשט או
להתלות על טלפונים סלולריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LACOSTE

Address: Paris, France

Identification No.: 3668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213608 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61830/11/2009



France , 25/01/2008 צרפת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Leather and imitations thereof; articles of leather and 
imitations of leather, namely luggage (except for 
bags for packaging made of textile materials and 
bags for the transport and storage of materials in 
bulk), travelling bags, sports bags (except for sports 
bags specifically designed to hold certain objects); 
leather goods, unfitted vanity cases, toiletry bags 
(empty), handbags, beach bags, rucksacks, tennis 
bags, gymnastic bags, fitness bags, bags for shoes, 
document holders, satchels, wallets, card cases; 
purses, purses not of precious metal, belt pouches, 
pouches; skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; all included in 18.

עור וחיקוייהם; פריטים מעור וחיקויי עור, דהיינו, מטען (למעט
תיקים לאריזה העשויים מחומרי טקסטיל ותיקים להובלה

ואחסון של טובין בנפח רב), תיקי נסיעה, תיקי ספורט (למעט
תיקי ספורט המעוצבים במיוחד להחזיק חפצים מסוימים);
סחורות מעור, תיקי איפור שאינם מותאמים, תיקי תמרוקים
(ריקים), תיקי יד, תיקי חוף, תרמילים, תיקי טניס, תיקי
התעמלות, תיקי כושר, תיקים לנעלים, מחזיקי מסמכים,

ילקוטים, ארנקים, נרתיקי כרטיסים; ארנק נשים, ארנק נשים
שאינו ממתכת יקרה, פאוצ'ים לחגורה, פאוץ'; עורות; תיבות
ומזוודות ; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות

ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LACOSTE

Address: Paris, France

Identification No.: 3668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213609 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 61930/11/2009



France , 25/01/2008 צרפת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Fabrics for textile use; household linen; bed linen, 
namely sheets, fitted sheets, pillows, pillow cases, 
bolster covers, bed covers, bedspreads, duvets, 
duvet covers, eiderdowns, eiderdowns covers and all 
matching accessories; curtains made of textile, 
cushion covers; table linen, namely textile table 
cloths, textile table napkins, textile table mats; bath 
linen, namely washing mitts, textile face towels, 
textile bath towels, textile beach towels; all included 
in class 24.

אריגים לשימוש בטקסטיל; מצעים למשק הבית; מצעי מיטה,
דהיינו סדינים, סדינים מותאמים, כריות, ציפיות לכריות, כיסויים
לכריות תמיכה, כיסויי מיטה, כיסויים למיטה, שמיכות, כיסויי
שמיכות, שמיכות פוך, כיסויי שמיכות פוך וכל שאר האביזרים
המתאימים; וילונות עשויים מטקסטיל, כיסויים לכריות; מצעים
לשולחן, דהיינו מטליות טקסטיל לשולחן, מפיות טקסטיל

לשולחן, תחתיות שולחן מטקסטיל; אריגים לאמבטיה, דהיינו
כפפות שטיפה, מגבות פנים מטקסטיל, מגבות אמבט

מטקסטיל, מגבות חוף  מטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LACOSTE

Address: Paris, France

Identification No.: 3668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213610 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62030/11/2009



France , 25/01/2008 צרפת , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LACOSTE

Address: Paris, France

Identification No.: 3668

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213611 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62130/11/2009



France , 30/01/2008 צרפת , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Printed matters, newspapers, magazines, reviews, 
periodicals, books, catalogues and pamphlets, 
newsletters, cards, manuals, albums, collections, 
guides, annuals, posters; printed matters; pens; 
pencils; calendars, leaflets, publications, cards, 
cardboard; photos, graphic representations; 
stationery; plastic matters for packaging (not included 
in other classes), namely bags, films and sheets; 
paper for packaging; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; sign boards made of 
cardboard or paper; all included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, מגזינים, מאמרים ביקורתיים, כתבי עת,
ספרים, קטלוגים ועלונים, עלוני חדשות, כרטיסים, ספרי
הוראות שימוש, אלבומים, אוספים, מדריכים, שנתונים,

פוסטרים; דברי דפוס; עטים; עפרונות; לוחות שנה, דפי פרסום,
פרסומים, כרטיסים, ניירות קרטון; צילומים, הדמיות גראפיות;
כלי כתיבה; דברי פלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים
אחרים), דהיינו שקים, סרטים ויריעות; נייר לאריזה; שקים

[מעטפות, פאוצ'ים] מנייר או פלסטיקים, לאריזה; לוחות מודעה
עשויים מנייר קרטון או נייר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPOSIUM

Address: Paris, France

Identification No.: 69044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

comexposium

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213612 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62230/11/2009



France , 30/01/2008 צרפת , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Arranging of exhibitions, trade fairs, shows and all 
other events for commercial or advertising purposes; 
organisation of competitions for advertising purposes, 
with or without awarding prizes or rewards, in 
particular during exhibitions, colloquiums, 
conferences, congresses, shows, fairs; exhibition 
sites management; organisation of trade meetings 
during exhibitions, colloquiums, conferences, 
congresses, shows, fairs, namely connecting 
exhibitors and visitors for conducting commercial 
meetings ; dissemination of advertising material 
(leaflets, prospectuses, printed matters, samples; 
sales promotion (for others); display and 
demonstration of goods and services for promotional 
purposes; sales promotion (for others); opinion 
polling; arranging news; statistical, business and 
commercial information in particular relating to the 
organisation of exhibitions; advertising; advertising by 
mail order, radio, television, online advertising on a 
computer network; advertising mail; rental of 
advertising time on all medias of communication; 
rental of advertising space; dissemination of 
advertising matters and classified advertisements 
including via the Internet; organisation of promotional 
activities to obtain customer loyalty; organisation of 
national and regional promotional campaigns; paper 
subscriptions for others; arranging subscriptions, for 
others, to information, text, sound and/or image 
media, and in particular in the form of electronic and 
digital publications; computerized file management; 
business management; publication of publicity texts 
and/or images; opinion polls; all included in class 35.

הסדרת תערוכות, ירידי סחר, הופעות וכל האירועים האחרים
למטרות מסחריות ופרסומיות; ארגון תחרויות למטרות פרסום,
עם או בלי הענקת פרסים או תגמולים, במיוחד בזמן תערוכות,

ימי עיון, ועידות, קונגרסים, הופעות, ירידים; ניהול אתרי
תערוכות; ארגון פגישות סחר בזמן תערוכות, ימי עיון, ועידות,
קונגרסים, הופעות, ירידים, דהיינו חיבור בין מציגים בתערוכה
לבין מבקרים לעריכת פגישות מסחריות; הפצה של חומר

פרסומי (דפי פרסום, פרוספקטים, דברי דפוס, דוגמיות); קידום
מכירות (עבור אחרים); תצוגה והדגמה של סחורות ושירותים
למטרות קידומיות; קידום מכירות (עבור אחרים); סקירת דעת
קהל; הסדרת חדשות; מידע סטטיסטי, עסקי ומסחרי במיוחד
הקשור לארגון תערוכות; פרסום; פרסום על ידי הזמנה בדואר,
רדיו, טלוויזיה, פרסום מקוון על גבי רשת מחשב; דואר פרסומי;
השכרה של זמן פרסום על גבי כל מדיות התקשורת; השכרה
של שטח פרסום; הפצה של דברי פרסום ופרסום מודעות

דרושים כולל דרך האינטרנט; ארגון פעילויות קידומיות להשגת
נאמנות לקוחות; ארגון קמפיינים פרסומיים לאומיים ואזוריים;
מנויי עיתון עבור אחרים; הסדרת מנויים, עבור אחרים, למידע,
טקסט, מדיית צליל ו/או בבואה, ובמיוחד בצורה של פרסומים
אלקטרונים ודיגיטליים; ניהול קבצים ממוחשבים; ניהול עסקי;
פרסום של טקסטים פירסומיים; סקרי דעת קהל; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

comexposium

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213613 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62330/11/2009



Owners

Name: COMEXPOSIUM

Address: Paris, France

Identification No.: 69044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 62430/11/2009



France , 30/01/2008 צרפת , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Providing Internet chatrooms; telecommunications 
services; communications by and/or between 
computers and computer terminals; audio-visual 
communications, namely communications using 
sounds and/or images; telegraphic, radio and 
television communications; services of transmission 
and dissemination of information, images, sounds by 
audio-visual, telephone, electronic media, in 
particular via worldwide telecommunication networks 
such as Internet or private or reserved access such 
as Intranet; transmission of information available with 
access code on databases and on databases server 
centers; transmission and dissemination of 
information on digital communication networks or by 
computer networks; rental of access to global 
computer network, rental of access time to databases 
and to databases server centers, in particular for 
worldwide communication networks such as Internet 
or private or reserved access such as Intranet; 
downloading of data (information, images, sounds) 
via a worldwide computer network, via computers 
linked in a network and via site on communications 
networks; operating of downloadable electronic 
publications; all included in class 38.

אספקת חדרי צ'ט אינטרנט; שירותי תקשורת רחק; תקשורות
על ידי ו/או בין מחשבים ומסופי מחשב; תקשורות אור קוליות,
דהיינו תקשורות המשתמשות בצלילים ו/או בבואות; תקשורות
טלגרפיות, רדיו וטלוויזיה; שירותי שידור והפצה של מידע,
בבואות, צלילים על ידי אורקולי, טלפון, מדיה אלקטרונית,
במיוחד דרך רשתות תקשורת רחק עולמיות כמו למשל
אינטרנט או גישה פרטית או שמורה כמו למשל איטראנט;

העברת מידע הנגיש עם קוד גישה על גבי בסיסי נתונים ועל גבי
מרכזי שרתי בסיסי נתונים; העברה והפצה של מידע על גבי
רשתות תקשורת דיגיטליות או על ידי רשתות תקשורת;

השכרת גישה לרשת תקשורת גלובלית, השכרת גישת זמן
לבסיסי נתונים ולמרכזי שרתי בסיסי נתונים, במיוחד עבור

רשתות תקשורת עולמיות כמו למשל אינטרנט או גישה פרטית
או שמורה כמו למשל אינטראנט; הורדת נתונים (מידע,

בבואות, צלילים) דרך רשת מחשב עולמית, דרך מחשבים
המקושרים בתוך רשת ודרך אתר על גבי רשתות תקשורות;

הפעלת פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; הנכללים כולם
בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPOSIUM

Address: Paris, France

Identification No.: 69044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

comexposium

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213614 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62530/11/2009



France , 30/01/2008 צרפת , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Arranging of exhibitions, trade fairs, shows and all 
kinds of events for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars and 
symposiums; production of films, short films, 
documentaries, radio or television magazines; 
production of radio or television programmes; 
information in the field of education and 
entertainment; information in particular relating to the 
organisation of exhibitions; organisation and 
production of shows; organisation of professional 
clubs during exhibitions, colloquiums, conferences, 
congresses, shows, fairs; organisation of 
competitions relating to education or entertainment 
with or without awarding prizes or awards, in 
particular during exhibitions, colloquiums, 
conferences, congresses, shows, fairs; publication of 
printed matter, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, index cards, manuals 
(handbooks), albums, catalogues and pamphlets, 
posters, on all media, including electronic media; 
publication of texts (other than publicity texts) on all 
media; organisation of receptions (entertainment); 
operating of non-downloadable electronic 
publications; all included in class 41.

הסדרת תערוכות, ירידי סחר, הופעות וכל מיני אירועים
למטרות תרבותיות או חינוכיות; הסדרה ועריכה של ימי עיון,
ועידות, קונגרסים, סמינרים וסימפוזיונים; הפקה של סרטים,
סרטים קצרים, סרטי תעודה, מגאזיני רדיו או טלוויזיה; הפקת
תוכניות רדיו או טלוויזיה; מידע בתחום החינוך והבידור; מידע
במיוחד הקשור לארגון תערוכות; ארגון והפקה של הופעות;
ארגון של מועדונים מקצועיים בזמן תערוכות, ימי עיון, ועידות,
קונגרסים, הופעות, ירידים; ארגון תחרויות הקשורות לחינוך או
בידור עם או בלי הענקת פרסים או תגמולים, במיוחד בזמן

תערוכות, ימי עיון, ועידות, קונגרסים, הופעות, ירידים; פרסום
דברי דפוס, עיתונים, מגאזינים, ביטאונים, כתבי עת, ספרים,
כרטיסי אינדקס, מדריכי הוראות שימוש (ספרי יד), אלבומים,

קטלוגים ועלונים, פוסטרים, על כל מדיה, כולל מדיה
אלקטרונית; פרסום טקסטים (למעט טקסטים פרסומיים) על כל

מדיה; ארגון קבלות פנים (בידור); הפעלת פרסומים
אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPOSIUM

Address: Paris, France

Identification No.: 69044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

comexposium

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213615 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62630/11/2009



France , 30/01/2008 צרפת , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Creating and hosting of Internet applications; 
creating, developing and hosting of software, data 
bases and information systems; all included in class 
42.

יצירה ואירוח של ישומי אינטרנט; יצירה, פיתוח ואירוח של
תוכנות, בסיסי נתונים ומערכות מידע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPOSIUM

Address: Paris, France

Identification No.: 69044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

comexposium

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213616 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62730/11/2009



France , 30/01/2008 צרפת , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Recorded data carriers in the form of discs, diskettes, 
magnetic tapes, audio cassettes and video cassettes, 
cartridges, CD-ROMs, digital discs, DVDs, magnetic 
discs, optical discs, compact discs (audio-video), 
digital, magnetic and optical data carriers of all kinds; 
teaching apparatus and instruments; data-processing 
apparatus and instruments; software (recorded 
programs); electronic publications, electronic 
databases; all included in class 9

נשאי נתונים מוקלטים בצורה של דיסקים, דיסקטים, קלטות
,CD-ROMs ,מגנטיות, קסטות אודיו וקסטות וידאו, מחסניות
דיסקים דיגיטליים, DVDs, דיסקים מגנטיים, דיסקים אופטיים,

דיסקים קומפקטים (אודיו-וידאו), נשאי נתונים דיגיטליים,
מגנטיים ואופטיים מכל הסוגים; מכשירים וכלים להוראה;
מכשירים וכלים לעיבוד נתונים; תוכנות (תוכניות מוקלטות);

פרסומים אלקטרונים, בסיסי נתונים אלקטרוניים; הנכללים כולם
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPOSIUM

Address: Paris, France

Identification No.: 69044

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

comexposium

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213617 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62830/11/2009



Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped 
milk; milk products, namely: milky desserts, yoghurts, 
yoghurt drinks, cottage cheese, plain or flavoured 
beverages composed mainly of milk or milk products, 
milky beverages mainly made of milk, milky 
beverages comprising fruit; fermented plain or 
flavoured milky products; all included in class 29.

חלב, אבקת חלב, ג'ל חלב, חלב בטעמים וחלב מוקצף; מוצרי
חלב, דהיינו: קינוחים חלביים, יוגורטים, משקאות יוגורט, גבינת
קוטג', משקאות לא בטעמים או בטעמים המורכבים בעיקר
מחלב או מוצרי חלב, משקאות חלביים המורכבים בעיקר
מחלב, משקאות חלביים המכילים פרי; מוצרים חלביים

מותססים לא בטעמים או בטעמים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann  , Paris, 75009, 
France

Identification No.: 38570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213618 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 62930/11/2009



Still or sparkling water (mineral or non mineral); fruit 
or vegetable juices, fruit or vegetable drinks, 
lemonades, sodas, sorbet drinks, drink preparations, 
syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable 
extracts, alcohol-free drinks comprising lactic 
fermenting agents; all included in class 32.

מים מזוקקים או מוגזים (מינרלים או שאינם מינרלים); מיצי
פירות או ירקות, משקאות פירות או ירקות, לימונדות, סודה,
משקאות סורבה, תכשירי משקאות, סירופים למשקאות,

תמציות פירות או ירקות ללא אלכוהול, משקאות ללא אלכוהול
המכילים חומרי תסיסה לקטוזיים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann  , Paris, 75009, 
France

Identification No.: 38570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213619 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63030/11/2009



Confectionery, chocolates, biscuits, sweetmeats, 
chocolate wafers, crackers, chewing gums; all 
included in class 30.

דברי מתיקה, שוקולדים, ביסקוויטים, ממתקים, ופלים שוקולד,
קרקרים, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNIGUM GIDA MADDELERI SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 69045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

ORIGUMMY

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213624 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63130/11/2009



Confectionery, chocolates, biscuits, sweetmeats, 
chocolate wafers, crackers, chewing gums; all 
included in class 30.

דברי מתיקה, שוקולדים, ביסקוויטים, ממתקים, ופלים שוקולד,
קרקרים, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNIGUM GIDA MADDELERI SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 69045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213625 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63230/11/2009



Confectionery, chocolates, biscuits, sweetmeats, 
chocolate wafers, crackers, chewing gums; all 
included in class 30.

דברי מתיקה, שוקולדים, ביסקוויטים, ממתקים, ופלים שוקולד,
קרקרים, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNIGUM GIDA MADDELERI SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 69045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213626 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63330/11/2009



Electrical materials, namely electrical plugs, electrical 
sockets, electric junction boxes, electric switches, 
circuit breakers, electrical fuses; lighting ballasts; 
electric control panels; cable connectors; power 
supply connectors and adaptors for use with portable 
electronic devices; resistance wires; battery charge 
devices; instruments and apparatus for controlling 
electric current; all included in class 9.

מצרכים חשמליים, דהיינו תקעים חשמליים, שקים חשמליים,
תיבת חיבורים, מתגים חשמליים, מפסקים אוטומטיים, נתיכים
חשמליים; ממירי תאור; לוחות בקרה חשמליים; מחברי כבלים;
מתאמים ומחברים ספקי כוח לשימוש במכשירים חשמליים
ניידים; כבלי התגרות; מכשירים להטענת סוללות; מכשירים
ומתקנים לשליט בזרם חשמלי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RIDVAN KARACA

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 69046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213628 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63430/11/2009



Information services relating to finance, markets, 
news and analytics; financial services, namely, 
providing access to markets, and providing tools for 
analyzing trade scenarios, monitoring portfolio 
compliance, managing trading positions, quotes and 
order managements; summarizing and recording 
trading activity, routing orders, allocating trades 
among accounts, generating compliance reports, and 
managing risk; all included in class 36.

שירותי מידע המתייחסים לפיננסים, שווקים, חדשות ואנליזות;
שירותים פיננסיים, דהיינו הענקת גישה לשווקים, והענקת כלים
לאבחון תסריטי מסחר, בקרת התאמת תעודות ניהול מצבי
מסחר, ניהול הערכות והזמנות, סיכום ותיעוד פעילות מסחר,
הזמנות מקהל לקוחות, איתור פעילות מסחר בין חשבונות,
יצירת התאמת דוחות, וסיכוני ניהול; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bloomberg Finance L.P.

Address: 731 Lexington Avenue  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 67513

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

SSEOMS

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213630 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63530/11/2009



Information services relating to finance, markets, 
news and analytics; financial services, namely, 
providing access to markets, and providing tools for 
analyzing trade scenarios, monitoring portfolio 
compliance, managing trading positions, quotes and 
order managements; summarizing and recording 
trading activity, routing orders, allocating trades 
among accounts, generating compliance reports, and 
managing risk; all included in class 36.

שירותי מידע המתייחסים לפיננסים, שווקים, חדשות ואנליזות;
שירותים פיננסיים, דהיינו הענקת גישה לשווקים, והענקת כלים
לאבחון תסריטי מסחר, בקרת התאמת תעודות ניהול מצבי
מסחר, ניהול הערכות והזמנות, סיכום ותיעוד פעילות מסחר,
הזמנות מקהל לקוחות, איתור פעילות מסחר בין חשבונות,
יצירת התאמת דוחות, וסיכוני ניהול; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bloomberg Finance L.P.

Address: 731 Lexington Avenue  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 67513

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

POMS

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213631 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63630/11/2009



U.S.A. , 24/01/2008 ארה"ב , 24/01/2008

Priority Date דין קדימה

Knives, namely folding and fixed blade knives; hand 
tools, namely, saws; hatchets; axes; all included in 
class 8.

סכינים, דהיינו סכינים מתקפלים ובעלי להב קבוע; כלי יד,
דהיינו מסורים; קרדומים; גרזנים; כולם כלולים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ACME UNITED CORPORATION

Address: Fairfield, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 69048

(Connecticut Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

CAMILLUS

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213632 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63730/11/2009



All included in class 5. כל הסחורות הנכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth

Address: Madison, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 89

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213637 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63830/11/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; publications; 
printed matter; books; newspapers; comics; 
periodicals; magazines; catalogues; pamphlets; 
booklets; printed folded sheet articles; cards; 
prospectuses; envelopes; writing paper; self-
adhesive advertising labels; posters; business cards; 
diaries; bookbinding material;  photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; office requisites (other than furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין המיוצרים מחומרים אלה, שאינם כלולים
בסוגים אחרים; פרסומים; מוצרים מודפסים; ספרים; עיתונים;
קומיקס; תקופונים; מגזינים; קטלוגים; עלונים; חוברות; מוצרי
גיליונות מודפסים עטופים; כרטיסים; פרוספקטים; מעטפות;

דפים לכתיבה; מדבקות פרסומיות הנדבקות מעצמן; פוסטרים;
כרטיסי ביקור; יומנים; מוצרים לכריכה; תמונות; ניירות
מכתבים; דבקים לניירות מכתבים או לצורכי משק הבית;

מוצרים לצרכי משרד (פרט לרהיטים); מוצרים לצרכי הדרכה
והוראה (פרט למכשירים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IFU S.r.l.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 69050

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KIRO YOSHIKANA

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213639 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 63930/11/2009



Goods made of leather or of imitations of leather 
namely boxes of leather or of leatherboard, 
envelopes of leather, trunks, valises, travelling bags, 
travelling sets, garment bags for travel, vanity cases, 
rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, 
shoulder bags, attache cases, briefcases, pouches, 
fine leather goods namely pocket wallets, purses, key 
holders, card holders; umbrellas, parasols, 
sunshades, canes, walking-sticks seats; all included 
in class 18.

טובין המיוצרים מעור או מחומרים דמויי עור, דהיינו קופסאות
מעור או מלוח מעור, מעטפות מעור; מטענים, מזוודות, תיקי
נסיעה, מערכות לנסיעה, כיסויי לתיקי נסיעה, תיקי איפור,

תרמילי גב, תיקי יד, תיקי ים, תיקים לקניות, תיקי כתף, תיקים
עם תאים, תיקי מסמכים, נרתיקים, טובין מעור מלא דהיינו
ארנקי כיס, ארנקים, מחזיקי מפתחות, מחזיקי כרטיסים;

מטריות, שמשיות, מגני שמש, מקלות הליכה, תושבות למקלות
הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IFU S.r.l.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 69050

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KIRO YOSHIKANA

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213640 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64030/11/2009



Clothing and underwear namely sweaters, shirts, 
dress bodies, corsets, suits, waistcoats, waterproof 
clothing, skirts, coats, trousers, pullovers, dresses, 
clothing jackets, shawls, scarves, sashes for wear, 
neck ties, ties, pocket handkerchiefs for wear 
(clothing), braces, clothing gloves, clothing belts, 
stockings, tights, socks, bathing suits, bath robes; 
footwear; headgear for wear; all included in class 25.

מוצרי הלבשה והלבשה תחתונה, דהיינו סוודרים, חולצות,
גופיות הלבשה, מחוכים, חליפות, וסטים, בגדים חסינים למים,
חצאיות, מעילים, מכנסיים, אפודות, שמלות, ז'קטים, שלים,

צעיפים, חגורות הלבשה, עניבות לצוואר, עניבות, ממחטות כיס
ללבישה (הלבשה), שליקס, כפפות ללבישה, חגורות ללבישה,
גרבי ניילון, גרבונים, גרביים, חליפות רחצה, חלוקים לאמבטיה;
מוצרי הנעלה; כיסויי ראש ללבישה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IFU S.r.l.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 69050

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KIRO YOSHIKANA

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213641 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64130/11/2009



Switzerland , 29/01/2008 שוויץ , 29/01/2008

Priority Date דין קדימה

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק;מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

VOGUE CARACTERE

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213643 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64230/11/2009



Chocolate, products covered with chocolate adn 
candy, chocolate bars, biscuits covered with caramel 
and chocolate, wafers, wafers covered with cream-
hazelnut-chocolate, cakes, cream-cakes, biscuits, 
confectioneeries, chewing gum; all included in class 
30.

שוקולד, מוצרים מצופים שוקולד וממתקים, מוטות שוקולד,
בסקוויטים מצופה בקרמל ושוקלד, ופל מצופה קצפת-שקדים-
שוקולד, עוגות, בסקוויטים, דברי מתיקה, גומי לעיסה; הנכללם

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Solen Cikolata Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi

Address: Baspinar, Gaziantep, Turkey

Identification No.: 67034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, Nazareth, P.O.B 50605, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', נצרת, ת.ד.50605,
16164, ישראל

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213660 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64330/11/2009



U.S.A. , 24/04/2008 ארה"ב , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

Providing on-line chat rooms, forums and electronic 
bulletin and message boards for transmission of 
messages among users in the fields of computers, 
hardware, software, technology, and games and 
gaming;  all the services included in Class 38.

אספקת חדרי שיחות מקוונים, פורומים ועלונים ולוחות מודעות
אלקטרוניים לשידור הודעות בקרב הספקת   מחשבים, חומרה,

תוכנה, טכנולוגיה, משחקים ומשחקי מזל;  כל השירותים
הכלולים בסוג 38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

THE NEXT BENCH

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213688 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64430/11/2009



Fork lift trucks; lifting cars (lift cars); trailers 
(vehicles); waggons; electric vehicles; trolleys; all 
included in class 12.

משאיות הרמה בזרוע; מכוניות מרימות (מכוניות הרמה);
נגררים (כלי רכב) קרונות; כלי רכב חשמליים; חשמליות;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ningbo ruyi joint stock co., ltd.

Address: Ninghai, Zhejiang, China

Identification No.: 69060

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213699 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64530/11/2009



Aerials; intercommunication apparatus; data 
processing apparatus; dynamometers; optical 
apparatus and instruments; cables, electric; sockets, 
plugs and other contacts [electric connections]; 
galvanic cells; lightning arresters; gauges; all 
included in class 09.

אנטנות; התקן לתקשורת פנים; התקן לעיבוד נתונים;
דינמומטרים; התקנים ומכשירים אופטיים; כבלים, חשמליים;
שקעים, תקעים ומגעים אחרים [חיבורים חשמליים]; תאים

גלווניים; כליאי ברק; מונים; כולם נכללים בסוג  09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kenbotong Communication Ltd

Address: East Side of Changrong Road Yudai Area, 
Zhangcha, Foshan, Guangdong, China

Identification No.: 69062

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., Jerusalem, P.O.B 45087, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 91450, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213707 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64630/11/2009



Jewelry, namely, necklaces, bracelets, rings, 
earrings, ankle bracelets; all included in class 14.

תכשיטים, שהם שרשראות, צמידים, טבעות, עגילים, צמידי
קרסול; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dogeared

Address: Culver City , CA, U.S.A.

Identification No.: 69064

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DOGEARED

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213708 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64730/11/2009



Metalworking machines, namely, computer numerical 
control grinding machines, computer numerical 
control lathes, computer numerical control drilling 
machines, computer numerical control punching 
machines, computer numerical control milling 
machines, computer numerical control filing 
machines, computer numerical control woodworking 
lathes, grinding machines, lathes, drilling machines, 
punching machines, milling machines, filing 
machines; centering machines; polishing machines; 
grinding wheel machines; woodworking lathes; parts, 
fittings and accessories for al the aforesaid goods; all 
included in class 7.

מכונות עבודה במתכת, בעיקר, מכונות השחזה נשלטות מחשב
מספרי, מחרטות נשלטות מחשב מספרי, מקדחות  נשלטות
מחשב מספרי, מכונות חבטה  נשלטות מחשב מספרי, מכונות
טחינה נשלטות מחשב מספרי, מכונות ליטוש נשלטות מחשב
מספרי, מחרטות עבודה בעץ נשלטות מחשב מספרי, משחזות,
מחרטות, מקדחות, מכונות חבטה, מכונות טחינה, מכונות

ליטוש; מכונות מירכוז; מכונות הברקה; מכונות גלגל טוחנות;
מחרטות עבודה בעץ; חלקים, ציוד ואביזרים לסחורות האמורות

לעיל; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LEADWELL CNC MACHINES MFG. CORP.

Address: Taichung, Taiwan

Identification No.: 69065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213711 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64830/11/2009



Bags, including, athletic bags, backpacks, all purpose 
athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, 
book bags, carry-on bags, clutch bags, duffel bags, 
gym bags, overnight bags, school book bags, school 
bags, shoulder bags, tote bags, travel bags, garment 
bags, purses, handbags, diaper bags, luggage, fanny 
packs, hippacks, rucksacks, satchels; wallets and 
beach umbrellas; all included in class 18.

תיקים, כולל, תיקי אתלטיקה, תיקי גב, תיקי אתלטיקה לכל
מטרה, תיקי ספורט לכל מטרה, תיקי חוף, תיקי ספרים, תיקי
נסיעות, תיקי אחיזה, צ'ימידנים, תיקי התעמלות, תיקים לנסיעה
של לילה, תיקי ספרים לבית ספר, תיקי בית ספר, תיקי כתף,
תיקי נשיאה, תיקי נסיעה, תיקי בגדים, ארנקי נשים, תיקי יד,
תיקי חיתולים, מטען, תיקי צד קטנים, תיקי מותן, תרמילים,
ילקוטים; ארנקים ומטריות חוף; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OP Holdings LLC

Address: 103 Foulk Road, Suite 200  , Wilmington, 
Delaware, U.S.A.

Identification No.: 67506

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OCEAN PACIFIC

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213712 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 64930/11/2009



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OP Holdings LLC

Address: 103 Foulk Road, Suite 200  , Wilmington, 
Delaware, U.S.A.

Identification No.: 67506

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OCEAN PACIFIC

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213713 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65030/11/2009



Bags, including, athletic bags, backpacks, all purpose 
athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, 
book bags, carry-on bags, clutch bags, duffel bags, 
gym bags, overnight bags, school book bags, school 
bags, shoulder bags, tote bags, travel bags, garment 
bags, purses, handbags, diaper bags, luggage, fanny 
packs, hippacks, rucksacks, satchels; wallets and 
beach umbrellas; all included in class 18.

תיקים, כולל, תיקי אתלטיקה, תיקי גב, תיקי אתלטיקה לכל
מטרה, תיקי ספורט לכל מטרה, תיקי חוף, תיקי ספרים, תיקי
נסיעות, תיקי אחיזה, צ'ימידנים, תיקי התעמלות, תיקים לנסיעה
של לילה, תיקי ספרים לבית ספר, תיקי בית ספר, תיקי כתף,
תיקי נשיאה, תיקי נסיעה, תיקי בגדים, ארנקי נשים, תיקי יד,
תיקי חיתולים, מטען, תיקי צד קטנים, תיקי מותן, תרמילים,
ילקוטים; ארנקים ומטריות חוף; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OP Holdings LLC

Address: 103 Foulk Road, Suite 200  , Wilmington, 
Delaware, U.S.A.

Identification No.: 67506

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213714 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65130/11/2009



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OP Holdings LLC

Address: 103 Foulk Road, Suite 200  , Wilmington, 
Delaware, U.S.A.

Identification No.: 67506

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213715 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65230/11/2009



Tires for vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic 
tires (tyres); Casings for pneumatic tires (tyres); 
Tires, solid, for vehicle wheels; Repair outfits for 
Inner tubes; Automobile tires (tyres); All included in 
class 12.

צמיגים לגלגלי רכב; פנימיות לצמיגים פנאומטיים; עטיפות
לצמיגים פנאומטיים; צמיגים, קבועים, לכלי רכב; יחידות תיקון

בפנימיות, צמיגי רכב; הכל כלול בסיווג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AEOLUS TYRE CO., LTD.

Address: China

Identification No.: 69068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213720 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65330/11/2009



Tires for vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic 
tires (tyres); Casings for pneumatic tires (tyres); 
Tires, solid, for vehicle wheels; Repair outfits for 
Inner tubes; Automobile tires (tyres); All included in 
class 12.

צמיגים לגלגלי רכב; פנימיות לצמיגים פנאומטיים; עטיפות
לצמיגים פנאומטיים; צמיגים, קבועים, לכלי רכב; יחידות תיקון

בפנימיות, צמיגי רכב; הכל כלול בסיווג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AEOLUS TYRE CO., LTD.

Address: China

Identification No.: 69068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213721 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65430/11/2009



Electricity supply services; transmission and 
distribution of electricity and steam for others; all 
included in class 39.

שירותי אספקת חשמל;  העברה והפצה של חשמל וקיטור עבור
אחרים; הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The AES Corporation

Address: Arlington, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 69070

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213727 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65530/11/2009



Electricity supply services; transmission and 
distribution of electricity and steam for others; all 
included in class 39.

שירותי אספקת חשמל;  העברה והפצה של חשמל וקיטור עבור
אחרים; הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The AES Corporation

Address: Arlington, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 69070

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213729 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65630/11/2009



Computer software for developing electronic 
commerce applications,  included in Class 9.

תוכנות מחשב לפיתוח יישומים אלקטרוניים למסחר, הנכללות
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: iANYWHERE Solutions, Inc.

Address: Dublin, California, U.S.A.

Identification No.: 69075

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IANYWHERE

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213738 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65730/11/2009



Recorded data carriers in the form of CD-ROMs, 
DVDs, discs, diskettes, magnetic tapes, audio 
cassettes and video cassettes, cartridges, digital 
discs, magnetic discs, optical discs, compact discs 
(audio-video), digital, magnetic and optical data 
carriers of all kinds; teaching apparatus and 
instruments; data-processing apparatus and 
instruments; recorded computer programs; software 
(recorded programs) and in particular games 
software; cassette players; compact disc players; 
magnetic cards; computers; electronic publications, 
electronic databases; all included in class 9.

,CD-ROMs, DVDs נשאי נתונים מוקלטים בצורה של
דיסקים, דיסקטים, קלטות מגנטיות, קסטות אודיו וקסטות

וידאו, מחסניות, דיסקים דיגיטליים, דיסקים מגנטיים, דיסקים
אופטיים, תקליטורים (אודיו-וידאו), נשאי נתונים דיגיטליים,
מגנטיים ואופטיים מכל הסוגים; מכשירים וכלים להוראה;
מכשירים וכלים לעיבוד נתונים; תוכניות מחשב מוקלטות;
תוכנות (תוכניות מוקלטות) ובמיוחד תוכנת משחקים; נגני

קסטות; נגני תקליטורים; כרטיסים מגנטיים; מחשבים; פרסומים
אלקטרונים, בסיסי נתונים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE EXPOSIUM HOLDING

Address: 70, avenue du General de Gaull  , Paris La 
Defense cedex, 92058, France

Identification No.: 69076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EXPOSIUM

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213740 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65830/11/2009



Printed matter, newspapers, magazines, newsletters, 
periodicals, books, files, manuals, albums, 
catalogues and pamphlets, posters; paper, 
cardboard; printed matter; publications; 
prospectuses; graphic representations; sign boards 
made of cardboard or paper; labels (not of textile); 
stationery, adhesives for stationery, stickers 
(stationery); pencils; pens; typewriters and office 
requisites (except furniture); bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; all 
included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, מגזינים, עלוני חדשות, כתבי עת, ספרים,
תיקים, ספרי הוראות שימוש, אלבומים, קטלוגים ועלונים,
פוסטרים; נייר, קרטון; דברי דפוס; פרסומים; פרוספקטים;

ייצוגים גראפיות; לוחות מודעה עשויים מקרטון או נייר; תוויות
(לא מטקסטיל); כלי כתיבה, דבקים לכלי כתיבה, מדבקות (כלי
כתיבה); עפרונות; עטים; מכונת כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); שקים (מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או פלסטיקים,

לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE EXPOSIUM HOLDING

Address: 70, avenue du General de Gaull  , Paris La 
Defense cedex, 92058, France

Identification No.: 69076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EXPOSIUM

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213741 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 65930/11/2009



Organisation of exhibitions, trade fairs and shows for 
commercial or advertising purposes; organisation of 
competitions for advertising purposes, with or without 
awarding prizes or rewards; exhibition site 
management; advertising; advertising by mail order, 
radio, television, online advertising on a computer 
network; advertising mail; rental of advertising time 
on all means of communication; rental of advertising 
material; rental of advertising space in particular via 
the Internet; dissemination of advertising matter and 
classified advertisements including via the Internet; 
publication of publicity texts and/or images; sales 
promotion (for others); direct mail advertising 
(dissemination of advertising matter); market studies; 
statistical, business and commercial information; 
information in the field of exhibitions for commercial 
or advertising purposes and in particular relating to 
the organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business management and 
organization consultancy; computerized file 
management; organisation of promotional activities to 
obtain customer loyalty; organisation of national and 
regional promotional campaigns; display and 
demonstration of goods and services for promotional 
purposes; sales promotion (for others); opinion 
polling; arranging newspaper subscriptions for 
others; arranging subscriptions, for others, to 
information, text, sound and/or image media, and in 
particular in the form of electronic and digital 
publications; all included in class 35.

ארגון תערוכות, ירידי סחר והופעות למטרות מסחריות
ופרסומיות; ארגון תחרויות למטרות פרסום, עם או בלי הענקת
פרסים או תגמולים; ניהול אתר תערוכות; פרסום; פרסום על ידי

הזמנה בדואר, רדיו, טלוויזיה, פרסום מקוון על גבי רשת
מחשב; דואר פרסומי; השכרה של זמן פרסום על גבי כל אמצעי
התקשורת; השכרה של שטח פרסום במיוחד בדרך האינטרנט;

הפצה של דברי פרסום ופרסום מודעות דרושים כולל דרך
האינטרנט; פרסום של טקסטים ו/או בבואות פירסומיים; קידום
מכירות (עבור אחרים); פרסום דואר ישיר (הפצה של דברי
פרסום); מחקרי שוק; מידע סטטיסטי, עסקי ומסחרי; מידע
בתחום של תערוכות למטרות מסחריות ופרסומיות ובמיוחד
הקשור לארגון תערוכות למטרות מסחריות ופרסומיות; יעוץ
בניהול וארגון עסקים; ניהול קבצים ממוחשב; ארגון פעילויות
קידומיות להשגת נאמנות לקוחות; ארגון קמפיינים קידומיים
לאומיים ואזוריים; תצוגה והדגמה של סחורות ושירותים

למטרות קידומיות; קידום מכירות (עבור אחרים); סקירת דעת
קהל; הסדרת מנויי עיתונים עבור אחרים; הסדרת מנויים, עבור
אחרים, למידע, טקסט, מדיית צליל ו/או בבואה, ובמיוחד בצורה
של פרסומים אלקטרונים ודיגיטליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EXPOSIUM

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213742 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66030/11/2009



Owners

Name: GROUPE EXPOSIUM HOLDING

Address: 70, avenue du General de Gaull  , Paris La 
Defense cedex, 92058, France

Identification No.: 69076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 66130/11/2009



Telecommunications; news and information 
agencies; information about telecommunications; 
radio broadcasting, television broadcasting, 
communications by telegrams or by telephone; 
communications by and/or between computers and 
computer terminals; data transmission by teleprinter; 
transmission of messages and videograms; 
transmission of specialised technical information by 
data transmission; transmission of information, sound 
and images by computers connected in networks and 
via the Internet network; providing access to a global 
computer network; satellite transmission; 
dissemination (transmission) of advertisements, 
including via the Internet; television broadcasting, 
radio broadcasting, cable television broadcasting, 
broadcasting of television programmes and radio 
programmes; downloading of data (information, 
images, sound) via a worldwide computer network, 
by computers linked in a network and by means of a 
computer site on communications networks; all 
included in class 38.

טלקומוניקציות; סוכניות חדשות ומידע; מידע על
טלקומוניקציות; שידור רדיו, שידור טלוויזיה, התקשרות דרך

מברקים או דרך טלפון; אמצעי התקשרת דרך ו/או בין מחשבים
ומסופי מחשבים; תמסורת נתונים דרך טלפרינטר; תמסורת של

הודעות ווידיוגרמים; תמסורת של מידע טכני ממוקצע דרך
תמסורת נתונים; תמסורת של מידע, צלילים ובבואות דרך

מחשבים הקשורים ברשת ודרך רשת האינטרנט; אספקת גישה
לרשת מחשבים גלובלי; תמסורת לווין; הפצה (תמסורת) של
פרסומים, כולל דרך האינטרנט; שידור טלוויזיה, שידור רדיו,
שידור טלוויזיה בכבלים, שידור תכניות טלוויזיה ורדיו; הורדה
של נתונים (מידע, בבואות, צלילים) דרך רשת מחשבים כלל-
עולמי, דרך מחשבים הקשורים ברשת ודרך אתר מחשב
ברשתות אמצעי התקשרת; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE EXPOSIUM HOLDING

Address: 70, avenue du General de Gaull  , Paris La 
Defense cedex, 92058, France

Identification No.: 69076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EXPOSIUM

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213743 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66230/11/2009



Entertainment, education, providing of training and 
teaching; organisation of competitions relating to 
education or entertainment with or without awarding 
prizes or awards; sporting and cultural activities; 
publication of printed matter, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, books, index cards, 
manuals (handbooks), albums, catalogues and 
pamphlets, posters, on media of all kinds, including 
electronic media; publication of texts (other than 
publicity texts) on all media; production of films, short 
films, documentaries, radio or television magazines; 
production of radio or television programmes; 
information on leisure activities; organisation of 
exhibitions, trade fairs, shows and all kinds of events 
for cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, seminars, 
symposiums, congresses; education and 
entertainment information; all included in class 41.

בידור, חינוך, אספקת הדרכה והוראה; ארגון תחרויות
הקשורות לחינוך או בידור עם או בלי הענקת פרסים או
תגמולים; פעילויות ספורט ותרבות; הוצאה לאור של דברי

דפוס, עיתונים, מגזינים, כתבי עת, ביטאונים, ספרים, כרטיסי
אינדקס, מדריכים (ספרי שימוש), אלבומים, קטלוגים
ופמפלטים, פוסטרים, על גבי כל סוגי מדיה, כולל מדיה
אלקטרונית; הוצאה לאור של טקסטים (למעט טקסטים

פרסומיים) על גבי כל מדיה; הפקה של סרטים, סרטונים, סרטי
תעודה, מגזינים של רדיו או טלוויזיה; הפקת תוכניות רדיו או
טלוויזיה; מידע על פעילויות פנאי; ארגון תערוכות, יריד סחר,
הופעות וכל מיני אירועים למטרות תרבותיות או חינוכיות; ארגון
ועריכת קולוקוויומים, ועידות, סמינרים, סימפוזיונים, קונגרסים;

מידע לגבי חינוך ובידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE EXPOSIUM HOLDING

Address: 70, avenue du General de Gaull  , Paris La 
Defense cedex, 92058, France

Identification No.: 69076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EXPOSIUM

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213744 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66330/11/2009



Engineering evaluations, estimates and research in 
the field of science and technology; technical project 
studies; architecture; design of interior decor; design, 
installation, maintenance, updating and rental of 
computer software; architectural consultation; 
construction drafting; all included in class 42.

אומדנים, הערכות ומחקר הנדסיים בתחום המדע והטכנולוגיה;
לימודי פרויקט טכני; אדריכלות; עיצוב דקורציה פנימית; עיצוב,
התקנה, תחזוקה, עדכון והשכרה של תוכנות מחשב; יעוץ
אדריכלי; הכנת תרשים בניה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GROUPE EXPOSIUM HOLDING

Address: 70, avenue du General de Gaull  , Paris La 
Defense cedex, 92058, France

Identification No.: 69076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EXPOSIUM

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213745 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66430/11/2009



Adhesives for stationery or household purposes, 
adhesive bands and tapes for stationery or 
household purposes, writing papers, manifolds, 
parchments papers, onionskin, copying papers, 
rollers for typewriters and calculators, cards, 
notebooks, blotters, notepapers (block papers), 
envelopes, stickers, files [office requisites], albums, 
loose-leaf binders, covers (stationery); stickers, 
artists' materials and materials for writing, drawing, 
and painting namely, pens [office requisites], pencils, 
ball-point pens, nibs for pen and pencils, architects'  
models, modeling materials, modeling paste, 
modeling clay, modeling wax (not for dental 
purposes), modeling knives, paints for stationery 
purpose namely pastels, pastel crayons,  oil pastels, 
watercolours, oil colours, crayons, gouaches, finger 
paints, face paints; paint boxes, paint brushes, 
palettes for painters, copying pencils, pens for 
transparencies (stationery), liquid pen refills, fiber 
pens, roller pens, gel inky pens, mechanical 
(refillable) pencils,  tattoo pens, highlighters, markers, 
stencils; typewriters [electric or non-electric], 
addressing machines, franking machines [stamping 
machines], duplicators, document laminators for 
office use, inking ribbons, inking ribbons for computer 
printers, inking sheets for duplicators, ink cartridges; 
office requisites (except furniture), boxes of 
cardboards or paper, cabinets for stationery, pads, 
paper knifes, paper clips, cachets, stamp pads,  ink, 
ink sticks, ink stones,  indian ink, inkwell, inkstands, 
correcting fluids, erasers, pencil sharpeners [electric 
or non-electric], correction tapes, pencil trays, 
punches (office requisites), stapling presses, staples; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); printed games, printed publications, 
printed matter,  terrestrial globe, blackboards, 
drawing instruments namely, rulers, square rulers, 
protractors, chalks, numbers and letters (type), 
numbering apparatus, compasses; all included in 
class 16.

דבקים לכלי כתיבה או למטרות ביתיות, פסים ורצועות דביקים
לכלי כתיבה ומטרות ביתיות, נייר לכתיבה, סעפת, נייר גוויל,

קליפת בצל, נייר להעתקות, גלילים למכונות כתיבה
ומחשבונים, כרטיסים, מחברות, מספגים, נייר מכתבים (נייר
בלוק), מעטפות, מדבקות, תיקיות (צרכי משרד), אלבומים,
כורכני דפדפת, כיסויים (כלי כתיבה); מדבקות, חומרי אומנים
וחומרים לכתיבה, ציור, וצביעה דהיינו, עטים (צרכי משרד),
עפרונות, עטים כדוריים, חודים לעטים ועפרונות, דגמים של
אדריכלים, חומרים לדגמים,  דבק לדגמים, חומר לדגמים,

שעווה לדגמים (לא לשימוש דנטאלי), סכינים לדגמים, צבעים
למטרות של כלי כתיבה דהיינו פסטלים, עפרונות פסטל, פסטל
שמן, צבעי מים, צבעי שמן, צבעונים, גואש, צבעי אצבעות,

צבעים לפנים; קופסאות לצבעים, מברשות צבע, לוחות צבעים
לציירים, עפרונות להעתקה, צבעים לשקופיות (כלי כתיבה),
מילוי לעט נוזלית, עטי סיב, עטי רולר, עטי ג'ל דמוי דיו,

עפרונות מכניים (שניתנים למילוי חוזר), עטי קעקועים, טוש
הדגשה, מרקרים, סטנסילים; מכונות כתיבה (חשמליים או
שאינם חשמליים), מכונות להדפסת מענים, מכונות החתמת
פטור (מכונות החתמה), מכונות שיכפול, מכונת למינציה
למסמכים לשימוש משרדי, סרטי דיו, סרטי דיו למדפסות
מחשב, נייר דיו למכונות שכפול, מחסניות דיו; צרכי משרד

(מלבד לריהוט), קופסאות מקרטון או נייר, ארונות לכלי כתיבה,
פדים, סכינים לנייר, אטבים לנייר, חותמות, פדים לחותמות,
דיו, מקלות דיו, אבני דיו, דיו קליגרפי, קסת דיו, מעמדי דיו,
נוזלים לתיקון, מוחקים, מחדדי עפרונות (חשמליים או שאינם
חשמליים) סרטים לתיקונים, מגשים לעפרונות, מחוררים (צרכי
משרד), משדכים, סיכות משדך; חומרי הדרכה והוראה (מלבד
למכשירים); משחקים מודפסים, פרסומים מודפסים, דברי
דפוס, גלובוס, לוחות, כלי ציור דהיינו,  סרגלים, סרגלים

מרובעים, מד-זוית, גירים, מספרים ואותיות (דפוס), מכשירי
מספור, מחוגות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213748 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66530/11/2009



Owners

Name: ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI 
ANONIM SIRKETI

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu Cad  , ISTANBUL, 
Turkey

Identification No.: 69077

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 66630/11/2009



U.S.A. , 12/02/2008 ארה"ב , 12/02/2008

Priority Date דין קדימה

Optical devices, namely optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames; all 
included in class 9.

התקנים אופטיים, שהם משקפיים אופטיים ועדשות אופטיות
ומסגרות אופטיות הקשורות להם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PixelOptics, Inc

Address: Roanoke, VA, U.S.A.

Identification No.: 67589

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ATLAST

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213749 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66730/11/2009



All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: A & F Trademark, Inc.

Address: 6301 Fitch Path  , New Albany, Ohio, 43054, 
U.S.A.

Identification No.: 63347

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213750 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66830/11/2009



All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: A & F Trademark, Inc.

Address: 6301 Fitch Path  , New Albany, Ohio, 43054, 
U.S.A.

Identification No.: 63347

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213751 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 66930/11/2009



Arranging of exhibitions, trade fairs, shows and all 
other events for commercial or advertising purposes; 
organisation of competitions for advertising purposes, 
with or without awarding prizes or rewards, in 
particular during exhibitions, colloquiums, 
conferences, congresses, shows, fairs; exhibition 
sites management; organisation of trade meetings 
during exhibitions, colloquiums, conferences, 
congresses, shows, fairs, namely connecting 
exhibitors and visitors for conducting commercial 
meetings; dissemination of advertising material 
(leaflets, prospectuses, printed matters, samples); 
sales promotion (for others); display and 
demonstration of goods and services for promotional 
purposes; sales promotion (for others); opinion 
polling; arranging news; statistical, business and 
commercial information in particular relating to the 
organisation of exhibitions; advertising; advertising by 
mail order, radio, television, online advertising on a 
computer network; advertising mail; rental of 
advertising time on all medias of communication; 
rental of advertising space; dissemination of 
advertising matters and classified advertisements 
including via the Internet; organisation of promotional 
activities to obtain customer loyalty; organisation of 
national and regional promotional campaigns; paper 
subscriptions for others; arranging subscriptions, for 
others, to information, text, sound and/or image 
media, and in particular in the form of electronic and 
digital publications; computerized file management; 
business management; publication of publicity texts 
and/or images; opinion polls; all included in class 35.

הסדרת תערוכות, ירידי סחר, הופעות וכל האירועים האחרים
למטרות מסחריות ופרסומיות; ארגון תחרויות למטרות פרסום,
עם או בלי הענקת פרסים או תגמולים, במיוחד בזמן תערוכות,

ימי עיון, ועידות, קונגרסים, הופעות, ירידים; ניהול אתרי
תערוכות; ארגון פגישות סחר בזמן תערוכות, ימי עיון, ועידות,
קונגרסים, הופעות, ירידים, דהיינו חיבור בין מציגים בתערוכה
לבין מבקרים לעריכת פגישות מסחריות; הפצה של חומר

פרסומי (דפי פרסום, פרוספקטים, דברי דפוס, דוגמיות); קידום
מכירות (עבור אחרים); תצוגה והדגמה של סחורות ושירותים
למטרות קידומיות; קידום מכירות (עבור אחרים); סקירת דעת
קהל; הסדרת חדשות; מידע סטטיסטי, עסקי ומסחרי במיוחד
הקשור לארגון תערוכות; פרסום; פרסום על ידי הזמנה בדואר,
רדיו, טלוויזיה, פרסום מקוון על גבי רשת מחשב; דואר פרסומי;
השכרה של זמן פרסום על גבי כל מדיות התקשורת; השכרה
של שטח פרסום; הפצה של דברי פרסום ופרסום מודעות

דרושים כולל דרך האינטרנט; ארגון פעילויות קידומיות להשגת
נאמנות לקוחות; ארגון קמפיינים פרסומיים לאומיים ואזוריים;
מנויי עיתון עבור אחרים; הסדרת מנויים, עבור אחרים, למידע,
טקסט, מדיית צליל ו/או בבואה, ובמיוחד בצורה של פרסומים
אלקטרונים ודיגיטליים; ניהול קבצים ממוחשבים; ניהול עסקי;
פרסום של טקסטים ו/או בבואות פירסומיים; סקרי דעת קהל;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

COMEXPO

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213755 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67030/11/2009



Owners

Name: COMEXPO PARIS

Address: 55-56, Quai Alphonse Le Gallo  , BOULOGNE 
BILLANCOURT, 92100, France

Identification No.: 69079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 67130/11/2009



Providing Internet chatrooms; telecommunications 
services; communications by and/or between 
computers and computer terminals; audio-visual 
communications, namely communications using 
sounds and/or images; telegraphic, radio and 
television communications; services of transmission 
and dissemination of information, images, sounds by 
audio-visual, telephone, electronic media, in 
particular via worldwide telecommunication networks 
such as Internet or private or reserved access such 
as Intranet; transmission of information available with 
access code on databases and on databases server 
centers; transmission and dissemination of 
information on digital communication networks or by 
computer networks; rental of access to global 
computer network, rental of access time to databases 
and to databases server centers, in particular for 
worldwide communication networks such as Internet 
or private or reserved access such as Intranet; 
downloading of data (information, images, sounds) 
via a worldwide computer network, via computers 
linked in a network and via site on communications 
networks; operating of downloadable electronic 
publications; all included in class 38.

אספקת חדרי צ'ט אינטרנט; שירותי תקשורת רחק; תקשורות
על ידי ו/או בין מחשבים ומסופי מחשב; תקשורות אור קוליות,
דהיינו תקשורות המשתמשות בצלילים ו/או בבואות; תקשורות
טלגרפיות, רדיו וטלוויזיה; שירותי שידור והפצה של מידע,
בבואות, צלילים על ידי אורקולי, טלפון, מדיה אלקטרונית,
במיוחד דרך רשתות תקשורת רחק עולמיות כמו למשל
אינטרנט או גישה פרטית או שמורה כמו למשל איטראנט;

העברת מידע מצוי עם קוד גישה על גבי בסיסי נתונים ועל גבי
מרכזי שרתי בסיסי נתונים; העברה והפצה של מידע על גבי
רשתות תקשורת דיגיטליות או על ידי רשתות מחשב; השכרת
גישה לרשת תקשורת גלובלית, השכרת גישת זמן לבסיסי
נתונים ולמרכזי שרתי בסיסי נתונים, במיוחד עבור רשתות
תקשורת עולמיות כמו למשל אינטרנט או גישה פרטית או

שמורה כמו למשל אינטראנט; הורדת נתונים (מידע, בבואות,
צלילים) דרך רשת מחשב עולמית, דרך מחשבים המקושרים
בתוך רשת ודרך אתר על גבי רשתות תקשורות; הפעלת

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPO PARIS

Address: 55-56, Quai Alphonse Le Gallo  , BOULOGNE 
BILLANCOURT, 92100, France

Identification No.: 69079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

COMEXPO

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213756 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67230/11/2009



Arranging of exhibitions, trade fairs, shows and all 
kinds of events for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars and 
symposiums; production of films, short films, 
documentaries, radio or television magazines; 
production of radio or television programmes; 
information in the field of education and 
entertainment; information in particular relating to the 
organisation of exhibitions; organisation and 
production of shows; organisation of professional 
clubs during exhibitions, colloquiums, conferences, 
congresses, shows, fairs; organisation of 
competitions relating to education or entertainment 
with or without awarding prizes or awards, in 
particular during exhibitions, colloquiums, 
conferences, congresses, shows, fairs; publication of 
printed matter, newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, index cards, manuals 
(handbooks), albums, catalogues and pamphlets, 
posters, on all media, including electronic media; 
publication of texts (other than publicity texts) on all 
media; organisation of receptions (entertainment);  
operating of non-downloadable electronic 
publications; all included in class 41.

הסדרת תערוכות, ירידי סחר, הופעות וכל מיני אירועים
למטרות תרבותיות או חינוכיות; הסדרה ועריכה של ימי עיון,
ועידות, קונגרסים, סמינרים וסימפוזיונים; הפקה של סרטים,
סרטים קצרים, סרטי תעודה, מגאזיני רדיו או טלוויזיה; הפקת
תוכניות רדיו או טלוויזיה; מידע בתחום החינוך והבידור; מידע
במיוחד הקשור לארגון תערוכות; ארגון והפקה של הופעות;
ארגון של מועדונים מקצועיים בזמן תערוכות, ימי עיון, ועידות,
קונגרסים, הופעות, ירידים; ארגון תחרויות הקשורות לחינוך או
בידור עם או בלי הענקת פרסים או תגמולים, במיוחד בזמן

תערוכות, ימי עיון, ועידות, קונגרסים, הופעות, ירידים; פרסום
דברי דפוס, עיתונים, מגאזינים, ביטאונים, כתבי עת, ספרים,
כרטיסי אינדקס, מדריכי הוראות שימוש (ספרי יד), אלבומים,

קטלוגים ועלונים, פוסטרים, על כל מדיה, כולל מדיה
אלקטרונית; פרסום טקסטים (למעט טקסטים פרסומיים) על כל

מדיה; ארגון קבלות פנים (בידור); הפעלת פרסומים
אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMEXPO PARIS

Address: 55-56, Quai Alphonse Le Gallo  , BOULOGNE 
BILLANCOURT, 92100, France

Identification No.: 69079

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

COMEXPO

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213757 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67330/11/2009



Printed publications; printed matter; teaching and/or 
entertaining materials; all included in class 16

פרסומים מודפסים; דברי דפוס; חומרי לימוד והוראה ו/או
לשעשוע; הכלולים כולם בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: H.H. Investments Ltd. שם: ח.ח. חברה להשקעות בע"מ

Address: Azrieli Center The Triangler Tower, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל העגול, תל אביב, 67023, ישראל

Identification No.: 69100מספר זיהוי: 69100

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אמנות ומילים, ART AND
WORDS separately, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אמנות
ומילים, ART AND WORDS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Notice of disclaimer as to the seperate words "Art" 
and "Words" other than in the mark combination

ניתנת הודעת הסתלקות לגבי המילים "אמנות" ו"מילים"
בנפרד, אלא בהרכב הסימן

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Art & Words

אמנות ומילים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213787 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67430/11/2009



Educational services, namely, providing seminars in 
the field of breast cancer; included in class 41.

שרותים חינוכיים, קרי, הספקת סמינרים בתחום סרטן השד;
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.

Address: 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas, 
75244, U.S.A.

Identification No.: 45830

(Texas Non-profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

השירותים/סחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או
שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213789 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67530/11/2009



Promoting public awareness of the importance of the 
early detection of breast cancer; included in class 42.

העלאת מודעות הציבור בנוגע לחשיבות הגילוי המוקדם של
סרטן השד; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.

Address: 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas, 
75244, U.S.A.

Identification No.: 45830

(Texas Non-profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

השירותים/סחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או
שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213790 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67630/11/2009



Charitable fund raising services, namely, raising 
money for breast cancer research and raising money 
for local community breast health awareness 
programs; included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה, קרי ,גיוס כספים למחקר בתחום
סרטן השד וגיוס כספים עבור תכניות להעלאת המודעות בנושא

בריאות השד באוכלוסיה המקומית; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.

Address: 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas, 
75244, U.S.A.

Identification No.: 45830

(Texas Non-profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

השירותים/סחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או
שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213791 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67730/11/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; 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: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213806 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67830/11/2009



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213807 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 67930/11/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; 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: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VALENTINO

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213808 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68030/11/2009



Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; underwear; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסוי ראש; חולצות; בגדי עור או דמויי עור;
חגורות (ביגוד); פרוות (ביגוד); כפפות (ביגוד); צעיפים; עניבות;
גרביים ולבנים; גרביים; נעלי בית; הנעלת חוף, סקי או ספורט;

הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEVEN DICE

Address: 3 rue du Foin  , Paris, 75003, France

Identification No.: 67123

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213810 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68130/11/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewelry, precious stones; horological 
and chronometric instruments; all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213811 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68230/11/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; 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: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213813 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68330/11/2009



Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213814 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68430/11/2009



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Valentino S.p.A.

Address: Via Turati, 16/18  , 20121 Milano, Italy

Identification No.: 56633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213815 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68530/11/2009



Orthopaedic joint implants; Artificial joints; all 
included in class 10.

שתלי מפרק אורטופדיים; מפרקים מלאכותיים; הנכללים כולם
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ASPHERE

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213820 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68630/11/2009



European Community Trade Mark , 
06/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/02/2008

Priority Date דין קדימה

Dietary and nutritional supplements; all included in 
class 5.

תוספות דיאטטיות ותזונתיות; הנכללות כולן בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth

Address: Madison, NJ, U.S.A.

Identification No.: 69104

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PURAFLOR

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213821 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68730/11/2009



Flexible composite high-strength geosynthetic clay 
lining materiial in the nature of erosion control fabric 
for containment of liquids and wastes; included in 
class 19.

תרכובת רפידה חרסיתית גאוסנתטית העשויה מחומר גמיש
ועמיד מסוג של אריג בקרת אירוזיה עבור זיהומים של נוזלים

ושפכים; הנכללת בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GSE LINING TECHNOLOGY, INC.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 37091

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

BENTOLINER

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213822 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68830/11/2009



Computer peripheral devices; computer keyboards 
and printers for computers; display (electronic); 
mouses (data processing equipment); scanners (data 
processing equipment); compact discs (audio-video); 
mobile phones; mobile phones with function of 
transmission of message; video telephone; smart 
telephone; Personal Digital Assistant; Personal 
Digital Assistant with global positioning system; 
Personal Digital Assistants with function of wireless 
transmission; Personal Digital Assistants with 
function of communications; internet phone; camera 
phone; tablet computer; laptop computer; Ultra-
Mobile Personal Computer (UMPC); earphone; 
earphone with function of wireless communications; 
transmission cable; transmission dock; batteries; 
alternating current converter; sound box; cameras 
(photography); sound recording equipment; 
calculators; audio and video players; apparatus for 
electronic games; digital multimedia broadcasting 
device; low-voltage power supply; battery charger; 
mobile telephone holster; mobile telephone housing; 
PDA housing; memory card; battery charger for 
mobile phones and Personal Digital Assistants 
(PDA); vehicle battery charger for Personal Digital 
Assistants (PDA) or mobile phone; vehicle bracket for 
Personal Digital Assistants (PDA) or mobile phone; 
wireless remote controller; all included in class 9.

מתקני ציוד מחשב היקפי; מקלדות מחשב ומדפסות עבור
מחשבים; התקן תצוגה (אלקטרוני); עכברים (ציוד עיבוד

נתונים); התקן פריקה (ציוד עיבוד נתונים); תקליטורים (אודיו-
וידאו); מכשירי טלפון ניידים; מכשירי טלפון בעלי תפקוד של
העברה של הודעה; מכשירי טלפון וידאו; מכשיר טלפון חכם;

עזרים דיגיטליים אישיים; עזרים דיגיטליים אישיים בעלי מערכת
מיקום גלובלית; עזרים דיגיטליים אישיים בעלי תפקוד של
העברה אלחוטית; עזרים דיגיטליים אישיים בעלי תפקוד של
תקשורות; מכשיר טלפון אינטרנט; מכשיר טלפון מצלמה;

מחשב לוח; מחשב נשא; מחשב אישי נייד (UMPC); אוזניה;
אוזניה בעלת תפקוד של תקשורות אלחוטיות; כבל העברה;
מספן העברה; סוללות; ממיר זרם אלטרנאטור; תיבת קול;
מצלמות (צילום); ציוד הקלטת קול; מחשבונים; מנגני אודיו
ווידאו; התקנים עבור משחקים אלקטרוניים; מתקן שידור
מולטימדיה דיגיטלי; התקן לאספקת כוח מתח נמוך; מטען

סוללה; נרתיק מכשיר טלפון נייד; בית מכשיר טלפון נייד; בית
PDA; כרטיס זיכרון; מטען סוללה עבור מכשירי טלפון ועזרים
דיגיטליים אישיים (PDA); מטען סוללת כלי רכב עבור עזרים
דיגיטליים אישיים (PDA) או מכשיר טלפון נייד; כונן כלי  רכב
עבור עזרים דיגיטליים אישיים (PDA) או מכשיר טלפון נייד;
התקן השגחה לבקרה מרחוק אלחוטי; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213824 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 68930/11/2009



Owners

Name: MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Guangdong, China

Identification No.: 69106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

י"ג כסלו תש"ע - 69030/11/2009



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213825 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69130/11/2009



Scientific, measuring, signalling, checking 
(supervision) apparatus and instruments, apparatus, 
instruments and equipment for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electrical current, namely, switches, disconnection 
switches, fused switches, isolating switches, cut-out 
switches, fuses, fuse holders, circuit-breakers, 
contact breakers and remote-control switches, 
contactors, connectors, relays, change-over 
switches, rectifiers chargers, electronic or electrical 
power rectifiers and regulators, converters, frequency 
converters, namely for aeronautics, current, voltage 
and frequency converters and transformers, static 
converters, static inverters, electrical and electronic 
inverters, sensors, electrical counters, analogue 
counters, digital counters, hour meters, casings for 
electrical material, cables and connectors for 
electrical cables, batteries, battery chargers, battery 
converters, accumulators, cells, cell elements, 
electrical sockets, electrical insulators for circuit 
protection, electrical insulators for lightning 
conductors, thermal regulation, charge transfer 
modules, inverters, power regulators, active filters, 
rephasing capacitors, controllers analyzers, 
programmable control and protection controllers for 
circuits, goods and persons; measuring instruments 
and apparatus for electrical values and parameters, 
storage elements, electrical terminals; electronic 
display boards and consoles, electrical control 
panels, switchboards and distribution boards, 
electrical integrated circuit boards, electrical 
switchboards, electrical switching, control and switch-
off consoles, electrical connection, protection and 
switching cabinets; supports for boards, printed 
circuit boards and electronic circuits; static 
uninterrupted electrical power supply circuits, remote-
controlled circuits; testers and monitors, electrical 
insulation monitors, detectors and insulators; 
protection devices and circuits for the static 
uninterrupted electricalpower supply, carrier current 
transmission devices; electrical systems and 
equipment, distribution, connection and coupling 
systems for electrical circuits, motor starting and 
automated control and equipment systems, 
compensation systems, uninterrupted supply 
systems; equipment for data processing and 
computers, peripheral equipment for computers, data 
networks including the cables, the monitors, the 
servers, the modems and the network boards, data 
acquisition centres, programmable logic controllers, 
calculators, data processing accessories for 
calculators, namely, printers, memory modules, 
interface circuits, calculator software, electronic and 
electrical components for computers and electrical 
control devices; monitoring and alarm devices, 
namely, computers, microcomputers, micro 
calculators, micro organizers and microcontrollers, 
their peripheral equipment and their elements 
including the screens, the keyboards, the printers, 
the scanners, the digital display tables, the memory 
circuits, the graphic boards, the sound boards, the 
motherboards, the memory boards, the 
telecommunication interface boards, the power 
supply, connecting and telecommunication cables, 
the industrial automatic controller tables, the 
computer programs, including the software, software 
packages, data and magnetic recording media 
including disks, diskettes, magnetic tapes, cassettes,

התקנים ומכשירים המשמשים במדע, במדידה, באיתות,
בבדיקה (פיקוח); התקנים, מכשירים וציוד עבור הולכת, מיתוג,
השנאת, צבירת , ויסות או בקרת זרם חשמלי, דהיינו, מתגים,
מתגי ניתוק, מתגי נתיך, מתגי בידוד, מתגי הפסק, נתיכים,

מחזיקי נתיך, מפסקי-מעגל, מפסקי מגע ומתגי בקרה מרחוק,
מגעים, מחברים, ממסרים, מתגי החלפה, מטעני מיישרים,
מיישרי ווסתי כוח חשמלי או אלקטרוני, ממירים, ממירי תדר,
דהיינו עבור אוירונאוטיקה, ממירי ושנאי זרם, מתח ותדר,
ממירים סטטיים, מהפכים סטטיים, מהפכים חשמליים

ואלקטרוניים, חיישנים, מונים חשמליים, מונים אנלוגיים, מונים
דיגיטליים, מדי שעה, מכסים עבור חומר חשמלי, כבלים

ומחברים עבור כבלים חשמליים, סוללות, מטעני סוללה, ממירי
סוללה, מצברים, תאים, יחידות תא, שקעי חשמל, התקני בידוד
חשמלי עבור הגנת זרם, התקני בידור חשמלי עבור מחברי
תאורה, וסת תרמי, מודולות העברת טעינה, מהפכים, וסתי
כוח, מסננים אקטיביים, קבלי מופע מחדש, התקני אבחנה

מבקרים, התקני השגחה לבקרה והגנה הניתנים לתכנות עבור
מעגלים, מוצרים ובני אדם; מכשירי והתקני מדידה עבור ערכים
ופרמטרים חשמליים, יחידות אחסון, תחנות חשמליות; לוחות
וקונסולות תצוגה אלקטרוניות, פנלי בקרה חשמליים, לוחות

מיתוג ולוחות חלוקה, לוחות מעגל סוכם חשמליים, לוחות מיתוג
חשמליים, התקני מיתוג חשמלי, קונסולות בקרה וניתוק, תיבות
חיבור, הגנה ומיתוג חשמליות; התקני תמיכה עבור לוחות,
לוחות מעגל מודפס ולוחות אלקטרוניים; מעגלי אספקת כוח
חשמליים שאינם ניתנים להפרעה ושהינם סטטיים, מעגלי

בקרה מרחוק; התקן אבחנה והשגחה, משגוחי בידוד חשמלי,
גלאים והתקני בידוד; מתקני ומעגלי הגנה עבור אספקת כוח

חשמלי ללא הפרעה וסטטי, מתקני העברה נושאי זרם; מערכות
וציוד חשמלי, מערכות חלוקה, חיבור והצמדה עבור מעגלים

חשמליים, התקני הצתת מנוע ומערכות ציוד ובקרת אוטומציה,
מערכות קיזוז, מערכות אספקה שאינן ניתנות להפרעה; ציוד
עבור עיבוד נתונים ומחשבים, ציוד היקפי עבור מחשבים,
רשתות מידע הכוללות את הכבלים, את המשגוחים, את

השרתים, את המודמים ואת לוחות הרשת, מרכזי השגת מידע,
התקני בקרת לוגיקה הניתנים לתכנות, מחשבונים, אביזרי

עיבוד נתונים עבור מחשבונים, דהיינו, מדפסות, מודולות זיכרון,
מעגלי תווך, תוכנות חישוב, רכיבים אלקטרוניים וחשמליים

עבור מחשבים ומתקני בקרה חשמליים; מתקני השגה ואזעקה,
דהיינו, מחשבים, מחשבים קטנים, מחשבונים קטנים, מארגנים
קטנים והתקני בקרה קטנים, ציוד היקפי עבורם ויחידות עבורם

הכוללים את המסכים, את המקלדות, את המדפסות, את
הסורקים, את שולחנות התצוגה הדיגיטלית, את מעגלי הזיכרון,
את הלוחות הגראפיים, את לוחות הקול, את לוחות האם, את
לוחות הזיכרון, את לוחות תווך תקשורת הרחק, את מקור
הכוח, כבלי חיבור ותקשורת רחק, את שולחנות בקרה

אוטומטית תעשייתית, את תוכנות המחשב, הכוללות תוכנות,
מארזי תוכנה, מידע ומצע מוקלט מגנטי הכולל דיסקים,

תקליטורים, סרטים מגנטיים, קלטות, דיסקים אופטיים; כולם
כלולים בסוג 9.

י"ג כסלו תש"ע - 69230/11/2009



Owners

Name: SOCOMEC

Address: Benfeld, France

Identification No.: 39354

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

optical disks, all included in class 9. התקנים ומכשירים המשמשים במדע, במדידה, באיתות, בבדיק

י"ג כסלו תש"ע - 69330/11/2009



Command control communication and display 
systems for networking aerial, sea and ground 
platforms, providing common operational picture as 
well as observation, orientation and dicision support 
systems, continuous flow of updated information, 
integrated various communication media and 
synchronization between force members and 
commanders; all included in class 9.

מערכות בקרת פיקוד ותצוגה עבור רישות פלטפורמות אוויר, ים
ויבשה המעניקות תמונת פעילות כללית וכן מערכות תצפית,

התמצאות ותמיכת החלטה, זרימה מתמשכת של מידע מעודכן,
מצעי תקשורת שונות מסוכמים ותאום בין סגל לוחם וסגל

פיקוד; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Rehovot, P.O.B 1165, 76111, Israel כתובת : רחובות, ת.ד.1165, 76111, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

CPNet

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213826 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69430/11/2009



Textile products; all includdd in class 25. מוצרי טקסטיל; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gili Ravid שם: גילי רביד

Address: 28A Halamed Hey St.  , Tel Aviv, 69277, Israel כתובת : רח' הל"ה 28 א'  , תל אביב, 69277, ישראל

Identification No.: 28581767מספר זיהוי: 28581767

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213830 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69530/11/2009



Software for use in electronic design automation, and 
electronic publications in connection therewith; 
included in class 9.

תוכנה לשימוש באוטומציית תכנון אלקטרונית, ופרסומים
אלקטרוניים הקשורים אליהם; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Synopsys, Inc.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 37719

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECLYPSE

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213831 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69630/11/2009



Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in electronic design automation; 
included in class 42.

אספקת שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות להורדה לשימוש
באוטומציית תכנון אלקטרונית; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Synopsys, Inc.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 37719

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECLYPSE

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213832 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69730/11/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, diamonds, precious stones; 
horological and chronometric instruments; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
יהלומים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים; כולם

כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AREA S.r.l.

Address: Milano (MI), Italy

Identification No.: 60395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213875 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69830/11/2009



Felt writing pens, mechanical pencils, felt marking 
pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, 
correcting fluid (whiteout); all included in class 16.

עטי כתיבה בעלי ראש לבד, עפרונות מכאניים, עטי סימון בעלי
ראש לבד, חודי עט, מחזיקי עט, עטים כדוריים, נוזל תיקון

(מחיקה); כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZEBRA CO., LTD.

Address: Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 51266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213880 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 69930/11/2009



Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
motor cars; motorcycles; bicycles; funiculars; hand 
cars; bicycle brakes; tires (non-skid devices for 
vehicle-); aerial conveyors; boats; all goods included 
in class 12.

כלי רכב לתנועה ביבשה, באוויר, במים או ברכבת; מכוניות;
אופנועים; אופניים; רכבת כבלים; מכוניות מופעלות ידנית;

מעצורי אופניים; צמיגים (מתקנים שאינם להחלקה למכוניות-);
מסועים אוויריים; סירות; כל הסחורות נכללות בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jiangling Motors Co., Ltd.

Address: Jiangxi Province, China

Identification No.: 69122

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213881 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70030/11/2009



Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
motor cars; motorcycles; bicycles; funiculars; hand 
cars; bicycle brakes; tires (non-skid devices for 
vehicle-); aerial conveyors; boats; all goods included 
in class 12.

כלי רכב לתנועה ביבשה, באוויר, במים או ברכבת; מכוניות;
אופנועים; אופניים; רכבת כבלים; מכוניות מופעלות ידנית;

מעצורי אופניים; צמיגים (מתקנים שאינם להחלקה למכוניות-);
מסועים אוויריים; סירות; כל הסחורות נכללות בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jiangling Motors Co., Ltd.

Address: Jiangxi Province, China

Identification No.: 69122

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213882 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70130/11/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck & Co., Inc.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JANUET

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213923 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70230/11/2009



Shoes (comprising sports shoes, shoes for golf, 
slippers, shoes for climbing mountains, sandals, half-
boots, gaiters, heelpieces for boots and shoes, boot 
uppers); all included in class 25.

נעליים (כולל נעלי ספורט, נעלי גולף, נעלי בית, נעליים לטיפוס
הרים, סנדלים, חצי מגפיים, חותלות, עקבים למגפיים ונעליים,

מגפיים גבוהות); כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RYN KOREA CO., LTD.

Address: Kangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 69131

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

RYN

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213925 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70330/11/2009



Chemicals for use in industry and science; reagents 
and media to control and detect contaminating 
substances in industrial, agro-foodstuff, cosmetic and 
pharmaceutical products; all included in class 1.

מוצרים כימיים לשימוש בתעשייה ובמדע; מגיבים ומדיה לריסון
ולגילוי חומרים מזהמים במוצרים תעשייתיים, במצרכי מזון
חקלאיים, במוצרים קוסמטיים ובמוצרים תרופתיים; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

API

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213926 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70430/11/2009



Reagents and media for medical and veterinary 
diagnosis; all included in class 5.

מגיבים ומדיה לאבחון רפואי ווטרינרי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

API

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213927 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70530/11/2009



Scientific apparatus and instruments to control and 
detect contaminating substances in industrial, agro-
foodstuff, cosmetic and pharmaceutical products; 
diagnosis apparatus and instruments, not for medical 
use; all included in class 9.

התקן ומכשיר לשימוש במדע לריסון ולגילוי חומרים מזהמים
במוצרים תעשייתיים, במצרכי מזון חקלאיים, במוצרים

קוסמטיים ובמוצרים תרופתיים; מכשירים וכלים לאבחון, שאינם
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

API

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213928 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70630/11/2009



Apparatus and instruments for medical and 
veterinary diagnosis; all included in class 10.

התקן ומכשיר לאבחון רפואי ווטרינרי; הנכללים כולם בסוג  10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

API

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213929 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70730/11/2009



Medical devices, namely, stents, vascular prostheses 
and thoracic stent grafts; all included in class 10.

מכשירים רפואיים, דהינו, סטנטים, תותבים וסקולאריים
ושתלים תומכים לבית החזה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bolton Medical, Inc.

Address: Sunrise, Florida, U.S.A.

Identification No.: 68673

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FREEFLEX

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213931 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70830/11/2009



Metal building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; pipes 
and tubes of metal; goods of common metal, 
included in Class 6.

חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים ממתכת; חומרים מתכתיים
עבור פסי מסילות רכבת; כבלים ותייל לא חשמליים העשויים
ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של מוצרי מתכת;
צינורות ואבובים ממתכת; סחורות ממתכת פשוטה, הנכללים

בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MULTIVAC Sepp Haggenmuller GmbH & Co. 
KG

Address: Wolfertschwenden, Germany

Identification No.: 69132

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MULTIVAC

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213933 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 70930/11/2009



Machines and machine tools; in particular packing 
machines, forming, filling and closing machines, deep
-drawing machines, sealing machines, tray sealers, 
portioning machines, suction installations, machines 
and apparatus, automatic grouping and loading 
machines, meat mincing machines, shredders 
(machines), slicers, vacuum chamber machines, 
vacuum metal drawing machines, compressors, leak 
testing devices, mechanical feeder, removing and 
transport devices, lifting mechanisms,  mechanical 
cutting devices, punches, shrink packing devices, 
drying machines, binders in boards, wrapping 
machines, pumps, included in Class 7, and 
evacuating apparatus for packaging; moulding 
presses for foodstuffs, mechanical labelling 
apparatus; mechanical encoding and printing 
apparatus, cutting machines, filling machines, 
presses, included in Class 7.

מכונות וכלי מכונות; במיוחד מכונות אריזה, מכונות עיצוב, מלוי,
וסגירה, מכונות לציור עמוק, מכונות אטימה, אוטמי מגש,
מכונות חלוקה, מתקנים, מכונות והתקני שאיבה, מכונות
אוטומטיות להקבצה וטעינה, מכונות לקיצוץ בשר, מגררות
(מכונות), מפרסות, מכונות עם תא ריק, מכונות ריק לציור
במתכת, מדחסים, התקנים לבדיקת דליפות, מזין מכני,
התקנים לסליקה ולהובלה, מנגנוני הרמה, התקני חיתוך

מכניים, מנקבים, התקני אריזה  בכיווץ, מכונות יבוש, כריכות
בלוחות, מכונות עטיפה, משאבות, הנכללים בסוג 7, והתקני
פינוי עבור אריזה; מכבשי תבנית עבור דברי מזון, התקנים

מכניים לתיוג; התקנים מכניים לקידוד והדפסה, מכונות חיתוך,
מכונות מילוי, מכבשים, הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MULTIVAC Sepp Haggenmuller GmbH & Co. 
KG

Address: Wolfertschwenden, Germany

Identification No.: 69132

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

The Hebrew text of the list of goods is merely a 
translation of the English text thereof, which is the 
original text.

נוסח הפרטה בעברית לא נועד אלא לתרגם את הנוסח
באנגלית של הפרטה, שהוא הנוסח המקורי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MULTIVAC

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213934 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71030/11/2009



Attachments for dental prostheses; pins for artificial 
teeth; dental implants, parts, screws and fittings 
thereof; artificial jaws; artificial teeth; sets of artificial 
teeth; dental burs; dental apparatus; dental 
apparatus, electric; dentures and their components 
for use in dentistry; mirrors for dentists; orthodontic 
appliances; prostheses and parts of prostheses for 
orthodontic use; teething rings; tongue scrapers; all 
included in class 10.

חיבורים לתותבות דנטאליות; סיכות לשיניים מלאכותיות;
שתלים דנטאליים, חלקים, ברגים ומתאמים עבורם; לסתות
מלאכותיות; שיניים מלאכותיות; סטים של שן מלאכותית;

מקדחים דנטאליים; מכשירים דנטאליים; מכשירים  דנטאליים,
חשמליים; שיניים תותבות ורכיביהם לשימוש ברפואת שיניים;
מראות לרופאי שיניים; מתקנים אורתודנטים; פרוטזות וחלקים
של פרוטזות לשימוש אורטודנטי; טבעות שיניים; מגרדות לשון;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RHEIN 83 S.R.L.

Address: Via Zago, 8  , BOLOGNA, Italy

Identification No.: 69135

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213941 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71130/11/2009



Incentive loyalty programmes, including rewards or 
bonuses for healthy lifestyle choices;  administration 
and management of loyalty or incentive/reward 
based programmes, and other promotional schemes; 
administration and management of health insurance 
plans and medical savings accounts; administration 
and management of healthcare costs; promoting the 
sale of goods and services of others by awarding 
points or rewards for purchases, membership or 
participation; administration and management of 
employee health and wellness programmes and of 
employee benefit programmes; all included in class 
35.

Incentive loyalty) תוכניות נאמנות מתמרצות
programmes), הכוללות תגמולים או בונוסים על בחירות
סגנון-חיים בריא. אדמניסטרציה וניהול תוכניות מבוססות

תמריצים/תגמולים, ותוכניות קידומיות אחרות. אדמיניסטרציה
וניהול תוכניות ביטוח בריאות וחשבונות חיסכון רפואיים.

אדמיניסטרציה וניהול עלויות הקשורות בבריאות. קידום מכירת
טובין ושירותים של אחרים על-ידי הענקת נקודות או תגמולים
על רכישות, חברות או השתתפות. אדמיניסטרציה וניהול של
תוכניות בריאות ורווחה לעובדים ושל תוכניות רווח לעובדים;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213956 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71230/11/2009



Financial affairs; credit card services; investment 
services; insurance; health care financing; health 
insurance services and products, medical savings 
accounts; issuing of tokens of value in relation to 
customer loyalty schemes and programmes; 
providing information in connection with any of the 
aforegoing including information for health plan 
members to inform them of health issues, incentives 
and other information relevant to health care; all 
included in class 36.

עניינים פיננסיים. שירותי כרטיס אשראי. שירותי השקעות.
ביטוח. מימון בריאות (health care). שירותי ומוצרי ביטוח
בריאות. חשבונות חיסכון רפואיים, הנפקת אותות להערכה
בהקשר לתוכניות ולשיטות נאמנות צרכנים. אספקת מידע
בהקשר לכל אחד מהנזכרים לעיל כולל מידע לחברי תוכנית
בריאות על-מנת ליידע אותם בנושאי בריאות, תמריצים ומידע
אחר הקשור לבריאות (health care); הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213957 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71330/11/2009



Providing information in the fields of health, fitness, 
nutrition, health care and medical care, including via 
a global computer network; health care and wellness 
programmes; all inlcuded in class 44.

אספקת מידע בתחומי הבריאות, כושר, תזונה, בריאות
(health care) ורפואה (medical care), כולל באמצעות רשת

;(wellness) מחשבים גלובלית. תוכניות בריאות וחוסן
הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213958 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71430/11/2009



Caffeine chewing gum; included in class 30. גומי לעיסה על בסיס קפאין; הנכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marketright, Inc.

Address: 11478 River Road  , Plano, Illinois, 60545, 
U.S.A.

Identification No.: 69137

(Illinois Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STAY ALERT

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213963 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71530/11/2009



Mineral substances for industrial use; all included in 
class 1.

חומרים מינראליים לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49  , Antwerp, 2018, Belgium

Identification No.: 69139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213967 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71630/11/2009



Mineral substances for construction purposes; all 
included in class 19.

חומרים מינראליים למטרות בנייה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49  , Antwerp, 2018, Belgium

Identification No.: 69139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213968 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71730/11/2009



Medical devices, including, implantable devices and 
airway sizing devices for treating pulmonary diseases 
and disorders; pulmonary prostheses; 
bronchoscopes; pulmonary prostheses delivery 
systems comprising catheters, guide wires, protective 
sheaths, stents, and loading, delivery and retrieval 
devices used therewith; all included in class 10.

התקנים רפואיים, כולל, התקנים הניתנים להשתלה והתקנים
למדידת נתיבי אוויר לטיפול במחלות והפרעות של הריאות;

פרוטזות של הריאות; ברונכוסקופים; מערכות העברת פרוטזות
של הריאות המכילות קתטרים, צינוריות מכוונות, נדנים מגנים,
סטנטים, והתקני העמסה, מסירה ואחזור המשמשים בעבורם;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spiration, Inc.

Address: 6675 185th Avenue N.E.  , Redmond, 
Washington, 98052, U.S.A.

Identification No.: 69140

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213973 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71830/11/2009



Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

ZOE

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213975 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 71930/11/2009



Insecticides; all included in class 5. קוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

Address: Beer Sheva, P.O.B 60, 84100, Israel כתובת : באר שבע, ת.ד.60, 84100, ישראל

Identification No.: 520023961מספר זיהוי: 520023961

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Chemical Works Ltd.

Address: Patents Department, Air Port City, Arava 
Building, P.O.B 298, 70151, Israel

שם: מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

כתובת : מחלקת הקניין הרוחני, קריית שדה התעופה, בניין
ערבה, ת.ד.298, 70151, ישראל

סניור

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213990 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72030/11/2009



Beds; mattresses; sleeping surfaces; all included in 
class 20.

מיטות; מזרנים; משטחי שינה; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lizron - Child Development Company Ltd. שם: ליזרון - החברה להתפתחות הילד בע"מ

Address: 1 Hdekalim  , Pardes Hana, 37021, Israel כתובת : הדקלים 1  , פרדס חנה, 37021, ישראל

Identification No.: 513932947מספר זיהוי: 513932947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 84152, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AIRNETTRESS

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213996 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72130/11/2009



Reproductive hormone preparation to enhance 
fertility in animals; included in class 5.

תכשיר של הורמון רבייה להגברת הפוריות בחיות; הנכלל בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIONICHE LIFE SCIENCES INC.

Address: Belleville, Ontario, Canada

Identification No.: 52238

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PREGNECOL

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213999 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72230/11/2009



Airplanes; included in class 12 מטוסים; הנכללים בסוג 12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: Savannah, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 69146

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

G150

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214000 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72330/11/2009



Airplanes; included in class 12 מטוסים; הנכללים בסוג 12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: Savannah, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 69146

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

G200

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214001 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72430/11/2009



Financial services, broking and brokerage services, 
banking services, treasury and capital markets 
services, foreign exchange services and foreign 
exchange transaction services, services relating to 
the acquisition and sale of financial products, 
insurance services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services,including 
information provided online; included in class 36.

שירותים פיננסיים, תיווך ושירותי תיווך, שירותים בנקאיים,
שירותי משרד האוצר ושווקים פיננסיים, שירותי סחר חוץ

ועסקאות חוץ, שירותים הקשורים לרכישה ומכירה של מוצרים
פיננסיים, שירותי ביטוח; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לכל

שירותים הנ"ל, כולל מידע המסופק און ליין; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Royal Bank of Scotland Group plc

Address: 36 St Andrew Square  , Edinburgh, United 
Kingdom

Identification No.: 58744

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FXMICROPAY

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214003 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72530/11/2009



Unprocessed synthetic resins, unprocessed acrylic 
resins, chemical products for the manufacture of 
paints, emulsion agents for dispersion, desiccants for 
industrial use, unprocessed epoxy resins, mordants 
for metals, all adhesives for use in industry, cement 
for mending broken articles, mastic for tires, 
agglutinants for concrete, glues for industrial 
purposes, preparations for waterproofing cement and 
similar construction materials; all included in class 1.

שרפים סינתטיים בלתי מעובדים, שרפים אקריליים בלתי
מעובדים, מוצרים כימיים לייצור צבעים, מתווכי  אמולסיות

לפיזור, סופגי לחות לשימוש תעשייתי,  שרפים אפוקסיים בלתי
מעובדים, מורדנטים למתכות, כל הדבקים לשימוש תעשייתי,
מילוי לתיקון פריטים שבורים, גומי לצמיגים, חומר מידבק
לבטון, דבק למטרות תעשייתיות, תכשירים למלט חסין מים

וחומרי בניין דומים הכל כלול בסיווג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STOMIX, spol. s.r.o.

Address: Zulova, Czech Republic

Identification No.: 69149

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

STOMIX

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214012 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72630/11/2009



Paints, lacquers, materials for dyeing of all types, 
mordants, preservatives against rust and wood 
deterioration, binding agents for paints, natural 
resins, pigments, glaziers' putties; all included in 
class 2.

צבעים, לכות, חומרי צביעה לכל הסוגים, מורדנטים, חומרים
משמרים נגד חלודה התדרדרות העץ, מתווכי כריכה לצבעים,
שרפים טבעיים,פיגמנטים, זגגי טיט שמשות; הכל כלול בסיווג 2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STOMIX, spol. s.r.o.

Address: Zulova, Czech Republic

Identification No.: 69149

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

STOMIX

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214015 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72730/11/2009



Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made thereof included in this class, products 
made of semi-processed plastics, sealing, packing 
and insulating materials, floating booms against 
temperature, sound and other physical and chemical 
influences, asbestos coverings, insulating boards, 
sheets, tubes, asbestos millboards, adhesive tapes 
included in this class, insulating coatings, resins 
(semi-finished products), luting agents; all included in 
class 17.

גומי, גוטה-פרצ'ה,דבק, אסבסט,נציץ וטובין המיוצרים ממנו
הכלולים בסיווג זה, מוצרים העשויים מפלסטיק חצי מעובד,
איטום, חומרי אריזה ובידוד, רעש צף נגד טמפרטורה, רעש
ושאר השפעות פיסיות וכימיות, כיסויי אסבסט, לוחות בידוד,
גיליונות, גלילים,  קרטוני אסבסט, סרטי דבק הכלולים בסיווג
luting  ,( מוצרים חצי גמורים ) זה, ציפויי בידוד,  שרפים

agents; הכל כלול בסיווג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STOMIX, spol. s.r.o.

Address: Zulova, Czech Republic

Identification No.: 69149

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

STOMIX

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214016 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72830/11/2009



All building materials and frameworks not made of 
metal, mortars, particularly dry ready-mixed mortar, 
coatings, stucco profiles, plywood, cements, sand 
(except foundry sand), nonmetallic formwork for 
concrete, pitch, slabs of cement and similar 
materials, building tiles, artificial and natural building 
stones, potters' clay, agglomerated cork, construction 
linings and floors, nonmetallic construction partitions, 
plaster, panels made of plaster cast between two 
sheets of special cardboard, gravel, building glass, 
lumber, lime; all included in class 19.

כל חומרי הבניין והשלדים שאינם עשויים מתכת, טיח, בייחוד
טיח מעורבב מוכן, ציפויים, פרופיל קישוטי טיח, דיקטים, מלט,
חול (  למעט חול  יציקה), טפסות לא מתכתית לבטון, זפת,

לוחות  למלט  ולחומרים דומים,  רעפי בניין, אבני בניין טבעיות
או מלאכותיות, חומרי כדרים, פקקי שעם, ציפוי בניין ורצפה,
מחיצות בניין לא מתכתיות, טיח, פאנלים עשויים טיח מוצבים

בין שני גיליונות של  לוחות מיוחדים, חצץ, זכוכית בניין, קרשים,
סיד; הכל כלול בסיווג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STOMIX, spol. s.r.o.

Address: Zulova, Czech Republic

Identification No.: 69149

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

STOMIX

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214017 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 72930/11/2009



Tires for land vehicles; tires for two-wheeled motor 
vehicles; all included in class 12.

צמיגים לכלי רכב יבשתיים; צמיגים לכלי רכב מנועיים דו-גלגלי;
הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Address: Hyogo, Japan

Identification No.: 13903

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214051 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73030/11/2009



Services for providing food and drink; cafes, bars, 
restaurants.

שרותים לאספקת מזון ומשקאות; בתי קפה, ברים, מסעדות.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AROMA EUROPE LIMITED

Address: Gr. Xenopoulou, 17  , Limassol, Cyprus

Identification No.: 69026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/השירותים או חלק
ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214178 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73130/11/2009



Massage oils, organic cosmetics products, natural 
cosmetics products, permanent makeup products by 
natural materials, permanent makeup products 
organic materials, natural wax products, pedicure 
products, nail construction products, manicure 
products, makeup products by natural materials, 
make-up products by organic materials, natural body 
nurturing products, organic body nurturing products; 
all included in class 3.

שמנים לעיסוי, מוצרי קוסמטיקה אורגנית, מוצרי קוסמטיקה
טבעית, מוצרי איפור קבוע בחומרים טבעיים, מוצרי איפור קבוע
בחומרים אורגניים, מוצרי שעווה טבעית, מוצרי פדיקור, מוצרים
לבניית ציפורניים, מוצרי מניקור, מוצרי איפור בחומרים טבעיים,
מוצרי איפור בחומרים אורגניים, מוצרים טבעיים לטיפוח הגוף,

מוצרים אורגניים לטיפוח הגוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orna Palencia שם: אורנה פלנסיה

Address: 14 Hameyasdim St., App. 17, Kefar Saba, Israel כתובת : רחוב המייסדים 14/17  , כפר סבא, ישראל

Identification No.: 56472673מספר זיהוי: 56472673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Moshe, Adv.

Address: 1/3 Kalisher St., Tel Aviv, 65603, Israel

שם: בן-משה, עו"ד וגישור

כתובת : רח' קלישר 1/3, תל אביב, 65603, ישראל

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214376 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73230/11/2009



Facial treatments, permanent hair removal, hair 
removal by natural wax, hair removal by organic wax, 
permanent makeup by natural materials, makeup by 
natural materials, permanent makeup by organic 
materials, makeup by organic materials, professional 
makeup, pedicure, manicure, nails construction, 
massages; all included in class 44.

טיפולי פנים, הסרת שיער לצמיתות, הסרת שיער בשעווה
טבעית, הסרת שיער בשעווה אורגנית, איפור קבוע בחומרים
טבעיים, איפור בחומרים טבעיים, איפור קבוע בחומרים

אורגניים, איפור בחומרים אורגניים, איפור מקצועי, פדיקור,
מניקור, בניית ציפורניים, עיסויים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Orna Palencia שם: אורנה פלנסיה

Address: 14 Hameyasdim St., App. 17, Kefar Saba, Israel כתובת : רחוב המייסדים 14/17  , כפר סבא, ישראל

Identification No.: 56472673מספר זיהוי: 56472673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Moshe, Adv.

Address: 1/3 Kalisher St., Tel Aviv, 65603, Israel

שם: בן-משה, עו"ד וגישור

כתובת : רח' קלישר 1/3, תל אביב, 65603, ישראל

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214377 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73330/11/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck & Co., Inc.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215200 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73430/11/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck & Co., Inc.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215201 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73530/11/2009



Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communications networks; all 
included in class 9.

תוכנה המאפשרת העלה, רישום, הראה, הצגה, סימון, בלוג,
שיתוף או כל דרך אחרת לאספקת מדיה אלקטרונית או מידע
דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215953 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73630/11/2009



Business management; business administration; 
store management; display and retail of 
medicaments, pharmaceuticals, medical accessories, 
non-prescription consumer goods, cosmetics and 
medical services, including via stores, an Internet site 
or via telecommunications; procurement of contracts; 
procurement of goods; advertising; office functions; 
recruitment and personnel services; data collection, 
retrieval, compilation, storage, management and 
processing; opinion polling; marketing services; 
public relations services; promotion services; 
investigation, research and appraisal services 
relating to business; advice, information and 
consultancy relating to all the foregoing services; all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; ניהול חנויות; תצוגה ומכירה
קמעונאית של תרופות, מוצרי רוקחות, אביזרים רפואיים, מוצרי
צריכה ללא מרשם, מוצרי קוסמטיקה ושירותים רפואיים, לרבות

באמצעות חנויות, אתר אינטרנט או תקשורת רחק; השגת
חוזים; רכישת סחורות; פרסום; פעולות משרדיות; שירותי גיוס
ושירותי כח אדם; איסוף, איחזור, הבניה, איחסון, ניהול, ועיבוד
נתונים; עריכת מחקרי דעת קהל; שירותי שיווק; שירותי יחצנות;
שירותי קידום; שירותי חקירה, מחקר והערכה בקשר לעסקים;
ייעוץ, מידע והתייעצות בקשר לכל השירותים הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maccabi Health Services שם: מכבי שירותי בריאות

Address: 27 Hamered Street  , Tel Aviv - Yaffo, Israel כתובת : רח' המרד 27  , תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 22799מספר זיהוי: 22799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word פארם separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה פארם
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מכבי פארם

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216182 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73730/11/2009



Business management; business administration; 
store management; display and retail of 
medicaments, pharmaceuticals, medical accessories, 
non-prescription consumer goods, cosmetics and 
medical services, including via stores, an Internet site 
or via telecommunications; procurement of contracts; 
procurement of goods; advertising; office functions; 
recruitment and personnel services; data collection, 
retrieval, compilation, storage, management and 
processing; opinion polling; marketing services; 
public relations services; promotion services; 
investigation, research and appraisal services 
relating to business; advice, information and 
consultancy relating to all the foregoing services; all 
included in class 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; ניהול חנויות; תצוגה ומכירה
קמעונאית של תרופות, מוצרי רוקחות, אביזרים רפואיים, מוצרי
צריכה ללא מרשם, מוצרי קוסמטיקה ושירותים רפואיים, לרבות

באמצעות חנויות, אתר אינטרנט או תקשורת רחק; השגת
חוזים; רכישת סחורות; פרסום; פעולות משרדיות; שירותי גיוס
ושירותי כח אדם; איסוף, איחזור, הבניה, איחסון, ניהול, ועיבוד
נתונים; עריכת מחקרי דעת קהל; שירותי שיווק; שירותי יחצנות;
שירותי קידום; שירותי חקירה, מחקר והערכה בקשר לעסקים;
ייעוץ, מידע והתייעצות בקשר לכל השירותים הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maccabi Health Services שם: מכבי שירותי בריאות

Address: 27 Hamered Street  , Tel Aviv - Yaffo, Israel כתובת : רח' המרד 27  , תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 22799מספר זיהוי: 22799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word פארם separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה פארם
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216193 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73830/11/2009



Cosmetic products, skin preparations, moisturising 
lotions, skin lotions, skin freshning preparations, skin 
renewing creams, perfume water, fats based 
perfume, skin cleaning preparation; all the aforesaid 
goods not for medical use; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה, תכשירים לטיפול בעור, תחליבים מעניקי
לחות, תרחיצים לעור, תרכובות מרענני עור, קרמים מחדשי

עור, מי בושם, בושם על בסיס שמנים, קרם לניקיון העור, קרם
לטיפוח עור הפנים; כל הטובין המוזכרים לעיל הינם תכשירים

לא רפואיים; כולם הכלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HLAVIN INDUSTRIES LIMITED שם: תעשיות חלאבין בע"מ

Address: Ra'anana, P.O.B 444, 43000, Israel כתובת : רעננה, ת.ד.444, 43000, ישראל

Identification No.: 510790520מספר זיהוי: 510790520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Ben-Ner, Doron & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowich Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: כהן, בן-נר, דורון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ZEN SYSTEM separately, 
but in the combination of the mark.

ZEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SYSTEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217292 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 73930/11/2009



שירותים להספקת מזון ומשקה, רשת מסעדות ובתי קפה;
הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Y. IN TOWN HOLDINGS (1995) LTD. שם: י. בעיר אחזקות (1995) בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512117409מספר זיהוי: 512117409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sar-Israel, Barel, Advs.

Address: Beit Noah 155 Jabotinsky Street, Ramat Gan, 
52575, Israel

שם: שר-ישראל, בראל, עו"ד

כתובת : בית נח רחוב ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words קפה, בעיר separately, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קפה, בעיר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217385 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74030/11/2009



Non-alcoholic beverages, energy drinks and sports 
drinks, syrups concentrates and extracts in 
preparation thereof; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט,
תרכזי סירופ ותמציות להכנתם; הכלולים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5405 Cypress Center Drive  , Tampa, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

RED RAIN

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217520 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74130/11/2009



Import and marketing fashion, underwear and socks 
for all the family; all included in class 35.

ייבוא ושיווק אופנה, הלבשה תחתונה וגרביים לכל המשפחה;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Agbaria Mohamed שם: אגבריה מוחמד

Address: Maale Iron, P.O.B 555, 30920, Israel כתובת : מעלה עירון, ת.ד.555, 30920, ישראל

Identification No.: 59339499מספר זיהוי: 59339499

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shakawi

Address: Umm El-Fahm , P.O.B 98, 30010, Israel

שם: עו"ד יוסף שרקאוי ומחמוד שרקאוי

כתובת : אם אל-פחם, ת.ד.98, 30010, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words יבוא ושיווק אופנה וטקסטיל -
but in the combination of ,הלבשה וגרביים לכל המשפחה
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים יבוא ושיווק
אופנה וטקסטיל - הלבשה וגרביים לכל המשפחה, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219256 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74230/11/2009



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: Road Town, Tortola, P.O.B 3463, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CRANBERRY and 
ENERGY and the indications 250ml, WWW and 
COM, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CRANBERRY ו-ENERGY ובציונים 250ml, WWW ו

-COM, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220836 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74330/11/2009



Transport by air, land and sea of windscreens and 
car accessories, packaging and storaging thereof; 
delivery of windscreens and car accessories; all 
included in Class 39.

הובלה באויר, ביבשה ובים של שמשות ואביזרים לרכב,
אריזתם ואחסונם; אספקת שמשות ואביזרים לרכב; הנכללים

כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אילן זגגות רכב בע"מ

כתובת : תל אביב, 67592, ישראל

מספר זיהוי: 54703

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CAR, GLASS separately, 
but in the combination of the mark.

,CAR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GLASS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARGLASS

קארגלס

Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222087 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74430/11/2009



Polimers for the plastic industry; all included in class 
1.

פולימרים לתעשיית הפלסטיק; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARMEL OLEFINS LTD שם: כרמל אולפינים בע"מ

Address: Haifa, P.O.B 1468, 31014, Israel כתובת : חיפה, ת.ד.1468, 31014, ישראל

Identification No.: 29686מספר זיהוי: 29686

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word אולפינים and the letters
.separately, but in the combination of the markבע"מ

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אופינים
ובאותיות בע"מ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

כרמל אולפינים בע"מ

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222520 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74530/11/2009



Polimers for the plastic industry; all included in class 
1.

פולימרים לתעשיית הפלסטיק; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARMEL OLEFINS LTD שם: כרמל אולפינים בע"מ

Address: חיפה, P.O.B 1468, 31014, ישראל כתובת : חיפה, ת.ד.1468, 31014, ישראל

Identification No.: 29686מספר זיהוי: 29686

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word OLEFINES and the letters 
LTD separately, but in the combination of the mark.

OLEFINS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובאותיות בע"מ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMEL OLEFINS LTD.

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222521 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74630/11/2009



Polimers for the plastic industry; all included in class 
1.

פולימרים לתעשיית הפלסטיק; כולם נכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARMEL OLEFINS LTD שם: כרמל אולפינים בע"מ

Address: חיפה, P.O.B 1468, 31014, ישראל כתובת : חיפה, ת.ד.1468, 31014, ישראל

Identification No.: 29686מספר זיהוי: 29686

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222522 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74730/11/2009



Polypropylene. פוליפרופילן.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARMEL OLEFINS LTD שם: כרמל אולפינים בע"מ

Address: חיפה, P.O.B 1468, 31014, ישראל כתובת : חיפה, ת.ד.1468, 31014, ישראל

Identification No.: 29686מספר זיהוי: 29686

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

CAPILENE

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222523 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74830/11/2009



Food additives, cereals, powders and food 
concentrates used as food additives, especially for 
athlets.included in class 30.

תוספי מזון, דגנים, חלבונים, ותרכיזי מזון המשמשים כתוספות
למזון, בעיקר לספורטאים.הכלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Setty food addition for athletes ltd. שם: סיטי תוספי מזון לספורטאים בע"מ

Address: 5 Hagefen St., Kfar Sava, P.O.B 832, 44108, 
Nave Yemin, Israel

כתובת : רח' הגפן 5, כפר סבא, ת.ד.832, 44108, נוה ימין,
ישראל

Identification No.: 513302760מספר זיהוי: 513302760

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Been-Noon, Nachman, Adv.

Address: 24 Tschernichovsky Street  , Kfar Saba, 44271, 
Israel

שם: בן-נון, נחמן, עו"ד

כתובת : רחוב טשרנחובסקי 24  , כפר סבא, 44271, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word NUTRITION but in in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
NUTRITION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223153 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 74930/11/2009



Sun protection clothing (excluding hats) made of 
special radiation-blocking fabric; all included in class 
25.

בגדי הגנה משמש (למעט כובעים) העשויים מבדים מיוחדים
חוסמי קרינה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SUN WAY SUN PROTECTIVE  ACTION WEAR 
LTD.

שם: סאן וואי בגדי הגנה משמש בע"מ

Address: Mosav Adanim, Israel כתובת : רח' המרווה 87, עדנים, ישראל

Identification No.: 512603093מספר זיהוי: 512603093

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gila Confino, Adv.

Address: 48okolov Street  , Tel Aviv, 47235, Israel

שם: גילה קונפינו, עו"ד

כתובת : רחוב סוקולוב 48  , רמת השרון, 47235, ישראל

sunway

Application Date 10/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223652 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 75030/11/2009



Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Extreme U.S.R. Eilat Ltd. שם: אקסטרים יו. אס. אר. אילת בע"מ

Address: Eilat, Israel כתובת : שדרות התמרים, אילת, ישראל

Identification No.: 513660357מספר זיהוי: 513660357

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words FASHION, SPORT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FASHION, SPORT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223975 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 75130/11/2009



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
soups; jellies, jams, fruit sauces; eggs, edible oils 
and fats; refrigerated or frozen food products; all 
included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; מרקים; ריבות ומרקחות; שמני ושומני

מאכל; מוצרי מזון מקוררים או קפואים; כולם כלולים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.B. GLAT POULTRY MEHADRIN LTD. שם: מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 51366מספר זיהוי: 51366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

גלאטוב

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224895 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 75230/11/2009



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 (except salad dressings); spices; 
refrigerated or frozen food products; 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
(למעט רטבים לסלט) תבלינים; מוצרי מזון מקוררים או קפואים;

כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.B. GLAT POULTRY MEHADRIN LTD. שם: מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 51366מספר זיהוי: 51366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

גלאטוב

Application Date 12/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224896 מספר סימן

י"ג כסלו תש"ע - 75330/11/2009
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סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"ג כסלו תש"ע - 75430/11/2009
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י"ג כסלו תש"ע - 75530/11/2009



196393 150394 150395 150396 151176

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Merck KGaA

Darmstadt, Germany

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

202438 203248 22521 26012 39416 59332 59333 179659 181158 182837 18881 18882 
171645

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CHIVAS BROTHERS LIMITED

Paisley, Scotland, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

104920 104921 104922 104923 104924 104925 115316 115317 115318 115319 115320 
135889 136381 144159 144160 144161 146532 152402 159849 159850 159851 162217 

163622 163623 163624 166934 166935 174030 174031 174032 174033 75661 75662 
93834 93835 93836 93839 94277 94278 94279 94280 94281 94282 94283

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

BLOOMBERG L.P.

New York, NY, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

י"ג כסלו תש"ע - 75630/11/2009



113478 113479 113480 143604 143605 143606 143796 143798 143799 143800 143801 
143802

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Belron Hungary Kft-Zug Branch

Zug, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

104557 120146

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Fossil, Inc.

Richardson, Texas, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

123899 123900

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Eisai R&D Management Co., Ltd.

Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

127837

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Mexico D.F., Mexico

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ג כסלו תש"ע - 75730/11/2009
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204783 206175 207146 209697 209698 209699 209700 210859 211297 212463

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

GENERAL MOTORS COMPANY

Detroit, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

139352 139354

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square 
Enix Co., Ltd.

Shibuya-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

137167

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Parfums Christian Dior

Paris, France

Weizman Street , Tel Aviv 4

י"ג כסלו תש"ע - 75830/11/2009



143612 143613 176626 176627

International Business Machines Corporation

Armonk, New York, U.S.A.

,

153529

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hofbrauhaus Wolters GmbH

Braunschweig, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

153305 153307 153308

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Hollywod Tans Group, LLC

Sewell, New Jersey, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya
Pituach

153722

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Havana IP Holdings LLC

New York, NY, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

י"ג כסלו תש"ע - 75930/11/2009



164222 164712 165799 165800 165801 174004

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

BENQ CORPORATION

Taipei 114, Taiwan

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

157521

ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

ת.ד. 33242 ,   תל אביב

Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Playgro Pty Ltd.

Melbourne, Victoria 3000, Australia

P.O.B. 33242 ,   Tel Aviv

164222 164712 165799 165800 165801 174004

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

BENQ CORPORATION

Taipei 114, Taiwan

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya
Pituach

164222 164712 165799 165800 165801 174004

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BENQ CORPORATION

Taipei 114, Taiwan

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"ג כסלו תש"ע - 76030/11/2009



172457 172458

לוטי ושות'

ת.ד. 33113 ,   תל אביב

Luthi & Co.

Tangent A/S

7490 Aulum, Denmark

P.O.B. 33113 ,   Tel Aviv

166002

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Denby Brands Limited

Denby, Derbyshire, United Kingdom

Weizmann St. , Rehovot 13

178303 179035 179036

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Fromageries Bel

Paris, France

Weizmann St. , Rehovot 13

164289

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD.

פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

בני ברק, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"ג כסלו תש"ע - 76130/11/2009



187805

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Slavyanskaya Limited Liability Company

Ulyanovsk, Russian Federation

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

185100 185101 185102

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

K-2 Corporation

Seattle, WA, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

181219

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Russian Diamond Limited Liability Company

Ulyanovsk, Russian Federation

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

179707

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

2L Alliance B.V.

Amersfoort, The Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

י"ג כסלו תש"ע - 76230/11/2009



18881 18882 22521 26012 39416 59332 59333 171645 179659 181158 182837 202438 
203248

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Chivas Holdings (IP) Limited

Scotland, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

197796

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

H Young (Operations) Limited

Newbury, Berkshire, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

206388 206389

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Boston Scientific Limited

Christ Church, Barbados

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

198077

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

OSRAM Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Munchen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ג כסלו תש"ע - 76330/11/2009



37957

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Allied Domecq Spirits & Wine Limited

London, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

211576 212199

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Aptina Imaging Corporation

Grand Cayman, Cayman Islands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

39544

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bisquit Dubouche et Cie

Cognac, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

4589 112803

איתן, פרל, כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Eitan, Pearl, Cohen Zedek Latzer

Post Foods, LLC

St. Louis, Missouri, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzliya

י"ג כסלו תש"ע - 76430/11/2009



46071

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

ConvaTec Inc.

Skillman, NJ, U.S.A.

Weizmann St. , Rehovot 13

4897 13101 19418 20800 22709 25265 32239 32969

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Meda AB

SE-170 09 Solna, Sweden

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

50150

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Thornton & Ross Limited

Linthwaite, Near Huddersfield, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

49744

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Head Technology GmbH

Kennelbach, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ג כסלו תש"ע - 76530/11/2009



73678 85142

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MAPA

Paris, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

66469

ש. הורוביץ ושות'

בית ציון שד' רוטשילד 41-45 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Weider Health and Fitness

Woodland Hills, California, U.S.A.

Beit Zion 41-45 Rothshild Ave. , Tel Aviv

70881

ש. הורוביץ ושות'

בית ציון שד' רוטשילד 41-45 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

HYDE TOOLS, INC.

Southbridge, Massachusetts, U.S.A.

Beit Zion 41-45 Rothshild Ave. , Tel Aviv

66922

ד"ר שרה פרזנטי, עו"ד אצל בלטר, גוט, אלוני ושות'

רחוב יגאל אלון 96   ,   תל אביב

Dr. Sarah Presenti, Adv.  Balter, Guth, Aloni 
& Co

Exxon Mobil Corporation

Irving, Texas, U.S.A.

Yigal Alon St. , Tel Aviv 96

י"ג כסלו תש"ע - 76630/11/2009



79251 89420

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Hueck Folien Gesellschaft m.b.H.

4342 Baumgartenberg, Austria

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

83430

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Autodesk, Inc.

San Rafael, California, U.S.A.

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

99481 114350 120896 128117

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Iroko Cardio, LLC

Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

9204 12490 20884 23786 23988 28657 30735

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

MAHLE International GmbH

Stuttgart, Germany

.Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd
Tel Aviv ,

י"ג כסלו תש"ע - 76730/11/2009



שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

177762

מרק היינריך

MARK HEINRICH

י"ג כסלו תש"ע - 76830/11/2009



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

132357 132358 132359 132360 132361 132362 132363 132364 
132365 133384 133385 133386 141941 141942 141943 141944 

141945 141946 141947 141948

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Laureus World Sports Awards Limited

120147 158212 158213

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sunglass Hut International, Inc. (Florida Corporation)

107357 166002

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Denby Brands Limited

138484

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NetRatings, LLC (Delaware Limited Liability Company)

י"ג כסלו תש"ע - 76930/11/2009



172459 172460

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Selskabet 52035 A/S

157146

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Abbott Biotechnology Ltd.

154611 159910 171032 172555 177383 180424 205163 205164

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

קבוצת בי קמעונאות בע"מ

BEE GROUP RETAIL LTD.

150394 150395 150396 150906 151176 196393

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ImClone LLC (Delaware Limited Liability Company)

139351 139353 167119 167120 182793

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

י"ג כסלו תש"ע - 77030/11/2009



178079 178080

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FTE automotive GmbH

174004

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BENQ CORPORATION

209307 209308 209309 209310

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

UNITED BUSINESS MEDIA LLC (Delaware Limited Liability Company)

2852 4510 13094 19121 20927 20928 21092 33646 57113 57114 
69935 73712 76415 103273 111135 194629 194630 194631 

194632 194633

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Alfa-Gevaert NV & Co. KG

211598 211599

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

כל פרפיום ישראל בע"מ

Call Perfume Israel Ltd.

י"ג כסלו תש"ע - 77130/11/2009



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

32598 42949 43083 47587 72105 178726 32597

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Dow Center  Midland, Michigan 48674 2030
.U.S.A

2852 4510 13094 19121 20927 20928 21092 33646 57113 57114 69935 73712 76415 103273 
111135 194629 194630 194631 194632 194633

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Im Mediapark 5b  Cologne D-50670
Germany

166344 166345 206827 206828 206829

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Murtschenstrasse 27  Zurich 8048
Switzerland

43591 49716 55494 55495 55496 55497 71364 73645 76588 
76589 76590 76591 76592 76593 76594 76595 76596 89042 
90543 90544 90740 91310 91388 91389 91390 91391 91392 
91393 91394 91395 105515 105517 106426 106427 108672 

108673 108674 108675 115248 129442 129443 129444 129445 
129446 129447 129448 129449 129450 129451 130412 130413 
130414 130415 130416 132376 133581 138480 138481 148333

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PMPI LLC (Virginia Limited Liability Company)

י"ג כסלו תש"ע - 77230/11/2009



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2673 2675 8375 8376 8393 19089 19090 19091 19092 19098 19099 19121 19139 
19150 19151 19195 39920 39925 39933 39936 39942 39952 39955 39959 39998 
39999 40000 40006 40007 40008 40015 40041 40042 40043 70787 70806 70807 
70810 70812 70813 70814 70815 70832 70833 70841 70842 70849 70851 70855 
70856 70858 70864 70871 70872 70873 70874 70875 70876 70877 70882 70892 
70894 70895 70898 70899 70902 70903 70904 70908 70909 70910 70911 70912 
70913 70914 70923 70925 70926 70927 70928 70931 70934 70935 70939 70940 
70941 70942 70943 70944 70956 70957 70958 70963 70965 70966 70967 70968 
70972 70973 70974 70983 70987 70989 70990 70991 70992 70993 70994 70995 

70996 70997 70998 71009 131862 132549 132607 160389

חידושים
RENEWALS

2661 8500 8592 18654 18655 18656 18657 19122 19123 19140 19170 19230 
19318 19366 39883 39884 39885 39895 39917 39918 39957 39958 39984 40010 
40020 40028 40157 40190 40191 40192 40216 40296 40297 40316 40323 40334 
69794 70678 70679 70686 70687 70759 70766 70791 70808 70824 70850 70866 
70886 70888 70889 70890 70891 71005 71037 71087 71089 71090 71127 71134 
71135 71136 71137 71138 71139 71140 71141 71142 71143 71144 71145 71146 
71147 71148 71149 71150 71151 71152 71153 71154 71155 71156 71167 71168 
71169 71180 71262 71263 71326 71327 71330 71333 71335 71352 71353 71356 
71374 71377 71395 71430 71431 71432 71433 71434 71435 71454 71455 71458 
71461 71476 71478 71479 71481 71567 71672 131424 133146 140395 140396 
155192 157002 157020 157195 157230 157232 157591 157595 158806 159900 
160157 160158 160429 160562 161120 161121 161122 161123 161124 161673 

161674 161675 161676 161677

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2344 7785 7797 7803 7812 7830 7834 7844 7893 7895 7896 7898 7912 7913 7915 
7916 7917 7922 7925 7928 7935 7936 7937 7939 7941 7944 7946 7947 7952 7955 
7960 7967 7968 7975 7977 18670 18681 18682 18714 18727 18730 18731 39166 
39183 39184 39185 39208 39213 39214 39217 39227 39232 39236 39237 39238 
39239 39240 39241 39244 39245 39258 39259 39260 39261 69085 69091 69102 
69104 69113 69114 69115 69129 69140 69143 69144 69151 69152 69153 69155 
69156 69162 69184 69199 69213 69230 69231 69237 69260 69278 69288 69304 
69315 69316 69317 69318 69331 69332 69333 69334 69335 69336 69337 69338 
69339 69340 69346 69347 69348 69349 69350 69351 69352 69353 69354 69355 
69358 69359 69367 69372 69375 69376 69402 69403 69404 69405 69408 69409 
69413 156799 156800 156802 156806 156807 156808 156816 156838 156854 

156855 156865 156866 156871 156876 156877 156907 156938 156954 156967 
156971 156976 156981 156983 156992 157012 157015 157016 157023 157027 
157028 157029 157036 157070 157072 157073 157074 157076 157079 157091 
157096 157097 157136 157141 157147 157149 157153 157154 157155 157157 
157158 157159 157160 157161 157196 157205 157210 157223 157226 157227 
157239 157244 157247 157248 157259 157274 157312 157313 157316 157321 
157334 157340 157341 157345 157346 157349 157351 157355 157390 157391

י"ג כסלו תש"ע - 77330/11/2009



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

71425 79290 84282 106592 114180 114181 199392 199393

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

211518 211521 211522 211523

.AZIMUT- BENETTI S.p.A

209572

.Fiat Auto S.p.A

י"ג כסלו תש"ע - 77430/11/2009



שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sleep disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות שינה; הנכללים
כולם בסוג 5.

172720

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
recombinant heparanase for medical research 
use and diagnostic procedures; all included in 
class 5.

תכשירים  רוקחיים, דהיינו הפרנאזה רקומביננטי
לשימוש במחקר רפואי ותהליכי אבחון; כולם נכללים

בסוג 5.

175786

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances 
for weight loss, weight control, dietary 
management, nutrition and fitness; dietetic 
foods and substances adapted for medical 
use; food supplements; all included in class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים להורדה במשקל, פיקוח על
משקל, ניהול דיאטה, תזונה וכושר גופני; מזונות

דיאטטיים וחומרים המותאמים לשימוש רפואי, תוספי
מזון; הנכללים כולם בסוג 5.

207270

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, excluding preparations for hair 
care and treatment; included in class 3.

תמרוקים למעט מוצרים לטיפוח ולטיפול בשיער;
הנכללים בסוג 3.

195636

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, excluding preparations for hair 
care and treatment; included in class 3.

תמרוקים למעט מוצרים לטיפוח ולטיפול בשיער;
הנכללים בסוג 3.

195635

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, excluding preparations for hair 
care and treatment; included in class 3.

תמרוקים למעט מוצרים לטיפוח ולטיפול בשיער;
הנכללים בסוג 3.

195634

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, excluding preparations for hair 
care and treatment; included in class 3.

תמרוקים למעט מוצרים לטיפוח ולטיפול בשיער;
הנכללים בסוג 3.

195633

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

י"ג כסלו תש"ע - 77530/11/2009



רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

174820 193863 195345 195346 195347 195348 195349 195350 195351 198910 
202510 202862 202863 202864 202865 202866 202867 202868 208547 208548 
213115 213116 213117 213118 216552 216553 216554 216555 216556 216717 
216718 216719 216720 216721 216722 216723 216724 216725 216726 216727 
216728 216729 216730 216731 216732 216733 216734 216735 216736 216737 
216738 218285 218286 218287 218288 218289 218290 218401 218402 220835 

220836 220837

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headgear; all included in class 
25.

דברי, הלבשה וכיסוי ראש; כולם כלולים בסוג 25.

187266

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה וכיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 25.

177620

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical and dental instruments and 
apparatus, all for the aforesaid to exclude 
ophthalmics and eye related goods; all 
included in class 10.

מכשירים והתקנים כירורגיים, רפואיים ולרפואת שיניים,
כל האמור לעיל למעט טובין אופטלמיים וקשורים לעין;

הנכללים כולם בסוג 10.

52032

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

18881 18882 171645 179659 181158 182837

CHIVAS BROTHERS LIMITED

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

122945 131337 158085 202737
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בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

211501

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

18881

סוג 1 - ויסקי סקוטי.

Class 1 - Scotch whisky.
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