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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

מסבניי, הגן הטכנולוגי,1' רחוב אגודת ספורט הפועל מס .96951מיקוד,5'ן
ה'אםבימי קבלת קהל ו. 13:30-ו 08:30בין השעות' עד .וערבי חגים אין קבלת קהל' בימי

באתר האינטרנט של מחלקת סימני מופיע,הניתן להורדה,PDFקובץ היומן בפורמט
: או באתר רשומות בכתובתlwww.trademarks.gov.i: המסחר בכתובת

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/

לפקודת סימני המסחר24על פי סעיףת התנגדותהודע

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:

CE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTI
ORDINANCE

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

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

בש 209309 פרטת הסחורות בסימן : תוקנה כדלקמן 12/2009יומן פורסם

ום של פיתוח ירידים וכנסים בתח, קידום וניהול תערוכות מסחריות, ארגון
תעשייה מזהה תדירות רדיו, בקר-מעבד ומיקרו- מערכות מבוססות על מיקרו

)RFID(;ע י הכנה"קידום הסחורות והשירותים של חברות טכנולוגית מחשב
טכנולוגיות, והכנסה של פרסומות נגישות באמצעות רשת מחשבים עולמית

גיה קשורה לחלל טכנולוגית בקרת תנועה וטכנולו, וידיאו והדמייה, אודיו
שירותי ניהול; שירותי שוק וניתוח עסקיים; באמצעות האינטרנט, ולתעופה
.35הנכללים כולם בסוג; קניין רוחני

Arranging, promoting and conducting trade shows, expositions and
conferences in the field of microprocessor and microcontroller based
systems development, Radio Frequency Identifier (RFID) industry;
promoting the goods and services of computer technology companies
by preparing and placing advertisements accessed through a global
computer network, audio, video and imaging technologies, motion
control technology and aerospace technology via the internet;
business market analysis services; intellectual property management;

.all included in Class 35
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Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הדרך הקלה להפסיק לעשן,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הדרך
הקלה להפסיק לעשן, 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

Owners

Name: Allen Carr's Easyway (International) Limited

Address: Park House, Pepys Road 14, Raynes Park, 
London, 208, United Kingdom

Identification No.: 64737

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Cinematographic apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sounds or images; magnetic data carriers, 
recording discs; video and audio tapes, DVD's, 
compact discs, CD-ROMs; video and audio tapes, 
DVDs, compact discs, CD-ROMs, all relating to and 
including recorded information relating to overcoming 
addictions and/or dependencies, such as addiction to 
nicotine, alcohol and narcotics, in particular addiction 
to nicotine, to stopping smoking, drinking alcohol and 
taking narcotics, to overcoming weight problems, 
fears and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
parts and fittings for any or all of the aforesaid goods; 
all included in Class 9.

התקנים ומכשירים סינמטוגרפים ; התקנים להקלטה, העברה
או שעתוק של צלילים או בבואות; נשאי נתונים מגנטיים,

דיסקים להקלטה; קלטות וידאו ואודיו, DVD's , תקליטורים,
-CD ,תקליטורים , DVD's ,קלטות וידאו ואודיו ; CD-ROMs
ROMs , כולם קשורים וכוללים מידע מוקלט הקשור להתגברות
על התמכרויות ו/או תלות, כגון התמכרות לניקוטין, אלכוהול
וסמים, במיוחד התמכרות לניקוטין, הפסקת עישון, שתיית
אלכוהול ונטילת סמים, להתגברות על בעיות משקל, פחדים
ודחפים, ופיתוח  תכונות אישיות, במיוחד להפסקת עישון;

חלקים ואביזרים עבור אי אלו או לכל הסחורות שנאמרו לעיל;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

אלן קאר-הדרך הקלה להפסיק לעשן

Application Date 25/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198194 מספר סימן

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הדרך הקלה להפסיק לעשן,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הדרך
הקלה להפסיק לעשן, 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

Education; providing of training; education services 
relating to business franchise management; 
education services relating to overcoming addictions 
and/or dependencies, such as addiction to nicotine, 
alcohol and narcotics, in particular addiction to 
nicotine, to stopping smoking, drinking alcohol and 
taking narcotics, to overcoming weight problems, 
fears and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking ; 
arranging, conducting, organising and planning of 
conferences, courses, lectures and seminars for 
educational purposes; arranging, conducting, 
organising and planning of conferences, courses, 
lectures and seminars relating to overcoming 
addictions and/or dependencies, such as addiction to 
nicotine, alcohol and narcotics, in particular addiction 
to nicotine, to stopping smoking, drinking alcohol and 
taking narcotics, to overcoming weight problems, 
fears and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
including but not limited to the conducting of such 
conferences, courses, lectures and seminars via the 
Internet; publications of educational material and 
printed matter relating to overcoming addictions 
and/or dependencies, such as addiction to nicotine, 
alcohol and narcotics, in particular addiction to 
nicotine, to stopping smoking, drinking alcohol and 
taking narcotics, to overcoming weight problems, 
fears and compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
consultancy, advisory and information services in 
relation to any or all of the aforesaid; all included in 
class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; שרותי חינוך הקשורים לניהול עסק
בזיכיון; שירותי חינוך הקשורים להתגברות על התמכרויות ו/או

תלות, כגון התמכרות לניקוטין, אלכוהול וסמים, במיוחד
התמכרות לניקוטין, להפסקת עישון, שתיית אלכוהול ושימוש
בסמים, להתגברות על בעיות משקל, פחדים ודחפים, ופיתוח
תכונות אישיות, במיוחד להפסקת עישון; סידור, ניהול, ארגון
ותכנון של כנסים, קורסים, הרצאות וסמינרים למטרות חינוך;

סידור, ניהול, ארגון ותכנון של כנסים, קורסים, הרצאות
וסמינרים הקשורים להתגברות על התמכרויות ו/או תלות, כגון

התמכרות לניקוטין, אלכוהול וסמים, במיוחד התמכרות
לניקוטין, להפסקת עישון, שתיית אלכוהול ושימוש בסמים,
להתגברות על בעיות משקל, פחדים ודחפים, ופיתוח תכונות
אישיות, במיוחד להפסקת עישון; כולל אבל לא מוגבל לניהול

של כנסים, קורסים, הרצאות וסמינרים שכאלה דרך האינטרנט;
פרסום של חומר חינוכי ודברי דפוס הקשורים להתגברות על

התמכרויות ו/או תלות, כגון התמכרות לניקוטין, אלכוהול וסמים,
במיוחד התמכרות לניקוטין, להפסקת עישון, שתיית אלכוהול
ושימוש בסמים, להתגברות על בעיות משקל, פחדים ודחפים,
ולפיתוח תכונות אישיות, במיוחד להפסקת עישון; שירותי ייעוץ,
יועצים ומידע בהקשר לכל וכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

אלן קאר-הדרך הקלה להפסיק לעשן

Application Date 25/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198195 מספר סימן
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Owners

Name: Allen Carr's Easyway (International) Limited

Address: Park House, Pepys Road 14, Raynes Park, 
London, 208, United Kingdom

Identification No.: 64737

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 631/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הדרך הקלה להפסיק לעשן,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הדרך
הקלה להפסיק לעשן, 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

Medical services; clinic services; health clinic 
services; medical, clinic and health services in 
relation to overcoming addictions and/or 
dependencies, such as addiction to nicotine, alcohol 
and narcotics, in particular addiction to nicotine, to 
stopping smoking, drinking alcohol and taking 
narcotics, to overcoming weight problems, fears and 
compulsions, and to developing personal 
characteristics, particularly to stopping smoking; 
advice, counseling, consultancy, information and/or 
therapy, including hypnotherapy, relating to 
overcoming addictions and/or dependencies, such as 
addiction to nicotine, alcohol and narcotics, in 
particular addiction to nicotine, to stopping smoking, 
drinking alcohol and taking narcotics, to overcoming 
weight problems, fears and compulsions, and to 
developing personal characteristics, particularly to 
stopping smoking; consultancy, advisory and 
information services in relation to any or all of the 
aforesaid; all included in class 44.

שירותים רפואיים; שירותי קליניקה; שירותי קליניקת בריאות;
שירותי רפואה, קליניקה ובריאות בהקשר להתגברות על

התמכרויות ו/או תלות, כגון התמכרות לניקוטין, אלכוהול וסמים,
במיוחד התמכרות לניקוטין, להפסקת עישון, שתיית אלכוהול
ושימוש בסמים, להתגברות על בעיות משקל, פחדים ודחפים
ופיתוח תכונות אישיות, במיוחד להפסקת עישון; עצה, הדרכה,

ייעוץ, מידע ו/או טיפול, כולל טיפול בהיפנוזה, המתקשר
להתגברות על התמכרויות ו/או תלות, כגון התמכרות לניקוטין,
אלכוהול וסמים, במיוחד התמכרות לניקוטין, להפסקת עישון,
שתיית אלכוהול ושימוש בסמים, להתגברות על בעיות משקל,
פחדים ודחפים, ולפיתוח תכונות אישיות; במיוחד להפסקת
עישון; שירותי ייעוץ, יועצים ומידע בהקשר לכל וכל הנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

אלן קאר-הדרך הקלה להפסיק לעשן

Application Date 25/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198196 מספר סימן
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Owners

Name: Allen Carr's Easyway (International) Limited

Address: Park House, Pepys Road 14, Raynes Park, 
London, 208, United Kingdom

Identification No.: 64737

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל
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Dated 24/05/2000 (Section 16) מיום 24/05/2000 (סעיף 16)

U.S.A. No. 76056262 ארה"ב מספר: 76056262

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY, but in the combination of the mark.

LIFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SCIENCE INDUSTRY 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

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Address: Pasadena, California, U.S.A.

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Business management; business consulting services; 
business incubator services, namely,  business 
management, and business development services in 
the form of start-up support for businesses of others; 
rental and leasing of office machinery and 
equipment; all in class 35.

מנהל עסקים; שירותי ייעוץ עסקי; שירותי חממה, דהיינו ניהול
עסקי, ושירותי פיתוח עסקי באמצעות תמיכת סטארט-אפ

לעסקים של אחרים; השכרה והחכרה של ציוד ומיכון משרדי;
הכל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

DEVELOPER OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 01/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199148 מספר סימן
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Dated 24/05/2000 (Section 16) מיום 24/05/2000 (סעיף 16)

U.S.A. No. 76056262 ארה"ב מספר: 76056262

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY, but in the combination of the mark.

LIFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SCIENCE INDUSTRY 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

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Address: Pasadena, California, U.S.A.

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Real estate development services; construction 
projects development; construction drafting; 
architectural consultation; design of interior decor; 
engineering; rental and leasing of computers; rental 
and leasing of laboratory equipment; all in class 42.

שירותי פיתוח נדל"ן; שירותי פרוייקט בניה; רישום בניה; ייעוץ
ארכיטקטוני; עיצוב פנים; הנדסה; השכרה והחכרה של

מחשבים; השכרה והחכרה של ציוד מעבדה; הכל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

DEVELOPER OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 01/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199152 מספר סימן
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Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204478 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 1131/01/2010



Machines and machine tools; motors and engines not 
for land vehicles; machine couplings and 
transmission components except for land vehicles; 
agricultural instruments other than hand operated; 
valves being parts of machines; spark plugs; air 
filters as parts of machines or engines for mechanical 
purposes; water regulators being parts of machines; 
oil filters; couplings for machines; assembly presses, 
namely, industrial machine presses; starters for 
motors and engines; electric pumps; excavators; 
bulldozers; earth moving machines, namely, loaders; 
feller bunchers; earth moving machines, namely, 
scrapers; asphalt paving machines; cutting 
machines; vibratory soil compactors, soil compactors, 
vibratory asphalt compactors, and pneumatic 
compactors; forestry machines, namely skidders; oil, 
air, and gas filters for motors and engines; belts for 
machines; blades as machines parts; steam rollers, 
being parts of machines; power-operated lifting and 
moving equipment, namely, pipe laying machines; 
attachments for vehicles, namely, grapple buckets for 
moving earth and loose objects; hydraulic jacks; 
electric welding machines; pavement profilers; earth 
moving machines, namely, scarifiers, motor graders; 
fuel/air ratio controls for engines; fuel nozzles; water 
separators for use in engines; fuel heaters; power-
operated cultivators and harvesters; agricultural 
machines, namely, threshers; road heading 
machines, tunnel heading machines, cold heading 
machines; agricultural machines, namely, reapers; 
hay binding machines; agricultural machines, 
namely, mowing machines, and tractor-towed 
harrows; ploughs and tractor-towed hay rakes; 
agitators for circulating liquid media; air condensers; 
alternators for land vehicles; anti-friction bearings for 
machines; anti-friction pads for machines; anti-
pollution devices for motors and engines; axles for 
machines; ball rings for bearings for machines; 
bearing brackets for machines; engine bearings; belt 
conveyors; engines and motors for boats; brake 
linings for machines other than for vehicles; brake 
segments for machines other than for vehicles; brake 
shoes for machines other than for vehicles; brushes 
being parts of machines; carburetors; compressed air 
machines; compressed air pumps; compressors for 
machines; condensing installations, namely, air 
condensers and axial fan condensers; connecting 
rods for machines, motors, and engines; control 
cables being parts of machines, engines, or motors; 
machine parts, namely, control mechanisms for 
machines, engines, or motors; current generators; 
milling cutters; cutting machines, cylinder heads for 
engines; cylinders for machines; cylinders for motors 
and engines; drilling bits being parts of machines; 
drilling heads being parts of machines; drilling 
machines, power drills; dynamo belts; dynamo 
brushes; dynamos; engines, other than for land 
vehicles; fan belts for motors and engines; fans for 
motors and engines; fuel conversion apparatus for 
internal combustion engines; fuel economizers for 
motors and engines; gear boxes other than for land 
vehicles; transmission gears for machines, other than 
for land vehicles; gear grinding machines; precision 
grinding machines; guards being parts of machines; 
hammers being parts of machines; pneumatic 
hammers; handling apparatus for loading and 
unloading materials; hoists; holding devices for 
machine tools; hoppers for mechanical discharging;

מכונות וכלי מכונות; מנועים קטנים ומנועים שאינם לרכבי שטח;
מזווגי מכונות ורכיבי תמסורת פרט לעבור רכבי שטח; כלי

חקלאות אחרים מאשר מופעלים ביד; שסתומים שהם חלקים
ממכונות; מצתים; מסנני אוויר כחלק ממכונות או מנועים עבור
שימוש מכני; ווסתי מים שהם חלק ממכונות; מסנני שמן;

,(assembly presses) מזווגים עבור מכונות; אוסף מכבשים
בייחוד, מכבשים תעשייתיים; מתנעים עבור מנועים קטנים
ומנועים; משאבות אלקטרוניות; מחפרים; דחפורים; מכונות
מזיזות עפר, בייחוד, מעמיסים; כורתי קבוצות עצים; מכונות
מזיזות עפר, בייחוד, מגרדות; מכונות ריצוף אספלט; מכונות
חיתוך; מכבשי אדמה רוטטים, מכבשי אדמה, מכבשי אספלט
רוטטים, ומכבשים לחץ אוויר (פנאומטיים); מכונות ייעור, בייחוד
טרקטורים הגוררים בולי עץ בתנאי קרקע קשים; מסנני שמן,
אוויר וגז עבור מנועים קטנים ומנועים; רצועות עבור מכונות;
להבים כחלקי מכונות; מכבשי קיטור שהם חלק ממכונות; ציוד

הרמה והזזה המופעל בחשמל, בייחוד, מכונות המניחות
צינורות; חיבורים לרכבים, בייחוד יעה אחיזה להזזת עפר
ועצמים משוחררים; מנופים הידראוליים; מכונות ריתוך

חשמליות; מכונות היוצרות פרופיל מדרכה; מכונות להזזת עפר,
בייחוד, מכונות גיזום, מפלס ממונע; כלי וויסות יחס דלק/אוויר;
זרבובית דלק; מפרדי מים לשימוש במנועים; מחממי דלק;
מעבדים ומקצרות המופעלים בחשמל; מכונות חקלאיות,
בייחוד, מכונות דישה; מכונות לניגוח דרך, מכונות לניגוח
מנהרות; מכונות ניגוח קרות; מכונות חקלאיות, בייחוד,

מקצרות; מכונות לקשירת חציר; מכונות חקלאיות, בייחוד,
מכונות כיסוח, ומשדדות נגררות טרקטור; מחרשות ומגרפות
חציר נגררות טרקטור; תועמלן עבור מדיה נוזלית הנעה
במעגל; מעבה אוויר; מחולל זרם חלופי עבור רכבי שטח;

מיסבים נוגדי חיכוך עבור מכונות; רפידות נוגדות חיכוך עבור
מכונות; התקנים מונעי זיהום עבור מנועים קטנים ומכוניות;
סרנים למכונות; טבעות כדורים עבור מיסבים עבור מכונות;
מסגרות מיסבים עבור מכונות; מיסבי מנועים; מסועי סרט;
מנועים ומנועים קטנים לסירות; רפידות בלמים עבור מכונות

אחרות מאשר עבור רכבים; מקטעי בלמים עבור מכונות אחרות
מאשר עבור רכבים; נעלי בלמים עבור מכונות אחרות מאשר
עבור רכבים; מברשות שהם חלקים ממכונות; מאיידים; מכונות
לחץ אוויר; משאבות לחץ אוויר; מדחסים עבור מכונות; מתקנים
מעבים, בייחוד, מעבי אוויר ומעבי מאוורר צירי; מוטות חיבור

עבור מכונות, מנועים קטנים, ומנועים; מוטות שליטה שהם חלק
ממכונות, מנועים, או מנועים קטנים; חלקי מכונות, בייחוד

מנגנוני שליטה עבור מכונות, מנועים, או מנועים קטנים; מחוללי
זרם; סכיני חיתוך המסתובבים במעגלים; מכונות חיתוך, ראשי
צילינדר עבור מנועים; צילינדרים עבור מכונות; צילינדרים עבור
מנועים קטנים ומנועים; חלקי קידוח שהם חלקים ממכונות;
ראשי קידוח שהם חלק ממכונות; מכונות קידוח, מקדחים

ממונעים; רצועות דינמו; מברשות דינמו; דינמו; מנועים אחרים
מאשר עבור רכבי שטח; רצועות מאוורר עבור מנועים קטנים
ומנועים; מאווררים עבור מנועים קטנים ועבור מנועים; התקן

המרת דלק עבור מנועי בעירה פנימית; חסכני דלק עבור מנועים
קטנים ומנועים; תיבות הילוכים אחרות מאשר עבור רכבי שטח;
מערכות הילוכים עבור מכונות, אחרות מאשר עבור רכבי שטח;
מכונות השחזת הילוכים; מכונות השחזה מדויקות; מגנים שהם
חלק ממכונות; פטישים שהם חלק ממכונות; פטישי לחץ אוויר;
מכשירי טיפול עבור העמסה ופריקה של חומרים; מנופים;

התקני החזקה עבור כלי מכונות; מרזבים עבור פריקת מטען
מכני; מנופים ממונעים; מכסחות דשא; רצועות הרמה; מתקני
הרמה עבור תובלת טובין; רמפה ממונעת להעמסה בצורה של
מסוע; משאבות משמנות; משמנים שהם חלק ממכונות; גלגל
תנופה למכונת; גלגלי מכונות; מכונות עבודה ממתכת; אקדחי
רסס עבור צבעים; מכונות צביעה; בוכנות למנועים קטנים;

מובילים פנאומטיים (בלחץ אוויר); גלגלות שהן חלק ממכונות;
משאבות אלקטרוניות; פטיש אוויר (rammers) ;גירים

מפחיתים אחרים מאשר עבור רכבי שטח; מחפורים מכניים
ממונעים; מזווגי מוטות עבור מכונות; מיסבים עבור מוטות
תמסורת שהם חלקים ממכונות; ווסתי מהירות עבור מכונות,
מנועים, ומנועים קטנים; מכונות ריסוס; מדחס גידוש עבור
מנועים קטנים ומנועים; מכונות הברגה; מכונות דישה;

שרשראות ומוטות תמסורת, אחרות מאשר עבור רכבי שטח;
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Owners

Name: CATERPILLAR INC.

Address: Peoria, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 151

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

power jacks; lawnmowers; lift belts; lifting installation 
for the transport of goods; powered loading ramps in 
the form of conveyors; lubricating pumps; lubricators 
being parts of machines; machine fly wheels; 
machine wheels; metal working machines; spray 
guns for paints; painting machines; pistons for 
motors; pneumatic transporters; pulleys being parts 
of machines; electric pumps; rammers; reduction 
gears other than for land vehicles; mechanical power 
shovels; shaft couplings for machines; bearings for 
transmission shafts being parts of machines; speed 
governors for machines, engines, and motors; 
spraying machines; superchargers for motors and 
engines; threading machines; threshing machines; 
transmission chains and shafts, other than for land 
vehicles; transmissions for machines; turbines other 
than for land vehicles; turbocompressors; vehicle 
washing installations; vulcanization machines; waste 
disposers being parts of machines; watering 
machines for agricultural purposes; parts and fittings 
for all the aforesaid goods sold as a unit with the 
goods; mechanical engine parts for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving machinery, 
namely, starting motors, alternators, pistons, cylinder 
heads, cooling systems parts, turbochargers, 
lubricating systems parts, air compressors, and 
blocks; crank shafts for engines, engine camshafts, 
engine bearings; mufflers for engines and motors; 
engine exhaust caps; exhaust silencers for engines; 
radiators and radiator caps for vehicles; exhausts for 
engines; all included in cllass 7.

תמסורת עבור מכונות; טורבינות אחרות מאשר עבור רכבי
שטח; מדחסי טורבו; התקנים לרחיצת רכבים; מכונות גיפור;
מתקנים לסילוק אשפה שהם חלק ממכונות; מכונות השקיה
למטרות חקלאיות; חלקים ואביזרים לכל הטובין האמורים
הנמכרים כיחידה עם הטובין; חלקי מנוע מכניים עבור רכבי

שטח; מיכון חקלאי, ומיכון מזיז עפר, בייחוד, מנועים מתחילים,
מחוללי זרם חלופי, בוכנות, ראשי צילינדר, חלקי מערכות צינון,
מטען טורבו, חלקי מערכות שימון, מדחסי אוויר, ומחסומים;
מוטות ארכובה עבור מנועים, מנועי גל הפיקות, מיסבי מנוע;
עמם-פליטה עבור מנועים ומנועים קטנים; מכסה צינור מפלט
של מנועים; משתיק צינור עבור מנועים; מצננים ומכסה מצננים

לרכבים; צינור פליטה למנועים; הנכללים כולם בסוג 7.
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Benelux , 23/05/2007 בנלוקס , 23/05/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: BRASSERIE D'ACHOUFFE

Address: Achouffe 32  , Wibrin-Houffalize, Belgium

Identification No.: 66513

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

Beers; included in class 32. בירות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Mc CHOUFFE

Application Date 16/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204700 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 1431/01/2010



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

Owners

Name: EMI (IP) Limited

Address: 27 Wrights Lane  , London, United Kingdom

Identification No.: 66905

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Recording and/or mastering consoles; mixing desks; 
equalizers; mixers; plug-ins; computer software for 
generating, recording, reproducing, transmitting 
and/or arranging or sequencing music, sound cards, 
sound boards, printed circuit boards; cables; sound 
and/or visual recordings; sound and/or visual 
recording media; compact discs; super audio 
compact discs; DVDs; CD ROM; digital music 
(downloadable); MP3 players; digital music 
(downloadable) from MP3 Internet websites; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; non of the 
aforementioned goods being games or measuring 
and testing apparatus; all included in class 9.

מסופי בקרה ו/או ניהול; שולחן בקרה וריבוב; איקוולייזרים;
מיקסרים; חיבורים לחשמל; תוכנה לייצור, הקלטה, שעתוק,
העברה ו/או ארגון או סידור רציף של קטעי מוסיקה, כרטיסי

קול, לוחות קול, לוחות מעגלי חשמל מודפסים; כבלים; הקלטות
קוליות ו/או ויזואליות; מדיה להקלטה קולית ו/או וויזואלית;

קומפקט דיסק; קומפקט דיסק סופר אודיו; די.וי.די; סי.די. רום;
מוסיקה דיגיטאלית (הניתנת להורדה); נגני mp3; מוסיקה
;mp3 דיגיטאלית (הניתנת להורדה) מאתרי האינטרנט של
חלקים והתקנים לכל הטובין המוזכרים לעיל; כל הטובין

המוזכרים לעיל אינם משחקים או מכשירי מדידה או בחינה;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

RS

Application Date 08/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205422 מספר סימן
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Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the מוצרים אורגנים separately, but in
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

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

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

Other non alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices 
syrups and other preparations for making beverages; 
all included in class 32.

משקאות לא כוהליים אחרים; משקאות מפירות ומיצי פירות;
עסיסים ותכשרים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג

.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205557 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: RUN 4 U LTD. שם: רצים בשבילך בע"מ

Address: P.O.B. 10315, Petach Tikvah, Israel כתובת : ת.ד.10315, פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 513858308מספר זיהוי: 513858308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Communication and telecommunication services; 
electronic mail services; electronic mail boxes and 
voice mails services; file storage services; provision 
of access to electronic mail boxes and voice mails; 
collection, receipt, broadcasting and transmission of 
data, images, sounds, graphics or information via all 
means of communications; messages delivery 
services; distribution of facsimile or electronic mail 
messages; compute-aided transmission of texts, 
messages or images; provision of access to 
databases and communication systems; subscription 
services for the collection, receipt, broadcasting and 
transmission of data, images, sounds, graphics or 
information and for the distribution of facsimile or 
electronic mail messages; advisory, information and 
consultancy services related to the aforementioned 
services; all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומיוניקציה; שירותי דואר אלקטרוני;
שירותי תיבות דואר אלקטרוני ותיבות קוליות; שירותי אחסנת
קבצים; אספקת גישה לתיבות דואר אלקטרוני ותיבות קוליות;
קליטה, שידור והעברה של נתונים, דמויות, צלילים, גראפיקה
או מידע באמצעות כל סוגי התקשורת; שירותי העברת מסרים;
הפצה של הודעות פקסימיליה ודואר אלקטרוני; העברה בעזרת
משחב של טקסטים, מסרים או דמויות; אספקת גישה למאגרי
נתונים ולמערכות תקשורת; שירותי מנויים לאיסוף, קליטה,

שידור והעברה של נתונים, דמויות, צלילים, גראפיקה או מידע
וכן עבור הפצה של הודעות פקסימיליה ודואר אלקטרוני;

שירותי ייעוץ, מידע והכוונה הקשורים לשירותים הנזכרים לעיל;
כולם כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

IMMEDIATE

Application Date 29/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206326 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 1731/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Teraflex Pal-Yam Ltd. שם: טרפלקס פל-ים בע"מ

Address: Moshav Tnuvot  , D.N. Lev Hasharon, 42830, 
Israel

כתובת : מושב תנובות  , ד.נ. לב השרון, 42830, ישראל

Identification No.: 513327064מספר זיהוי: 513327064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan, Goldschmidt and Co.,  Advs.

Address: 2 Vizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן, גולדשמידט ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

Agricultural apparatus, gardening tools; all included 
in class 7.

מכשירים חקלאיים, כלי עבודה לגינון וחקלאות; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206460 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 1831/01/2010



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

Owners

Name: BIOTA BITKISEL KOZMETIK 
LABORATUARLARI TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 67211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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.

תכשירים מלבינים וחומרים אחרים לשימוש לכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, צחצוח ומירוק; סבונים, פרפומריה, שמנים
אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תרחיצי שיער; משחות שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206547 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 1931/01/2010



Ownersבעלים

Name: SPRING - ATMOSPHERE & SCENTS Ltd. שם: ספרינג - אווירה וריח בע"מ

Address: P.O.B. 2635, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד.2635, אבן יהודה, 40500, ישראל

Identification No.: 512767252מספר זיהוי: 512767252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy-Ettinger, Booton & Co., Advs.

Address: Lev Hapark Building 5 Openheimer St,, Park 
T.M.R, Rehovot, 76701, Israel

שם: לוי-אטינגר, בוטון ושות', עו"ד

כתובת : בנין לב הפארק רחוב אופנהיימר 5, פארק ת.מ.ר,
רחובות, 76701, ישראל

Preparations of cleaning, soaps, perfume, Essential 
oils, preparations of cosmetics, hair lotions; all in 
class 3.

תכשירי ניקוי, סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי
קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; הכל בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206759 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2031/01/2010



Owners

Name: Aldo Group International AG

Address: Lindenstrasse 8  , Baar, 6340, Switzerland

Identification No.: 56910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cosmetic preparations and perfumery; soaps; 
footwear and garment care products, namely, shoe 
polish, aerosol and non-aerosol cleaners and 
protectors for leather, suede and fabric; all included 
in class 3.

תכשירי קוסמטיקה ובישום; סבונים; מוצרי שמירת וטיפוח דברי
הנעלה והלבשה, דהיינו מבריק נעל, תכשירי ניקוי בצורת

תרסיס שאינם תרסיס ומוצרי הגנה עבור עור, זמש ואריג; כולם
כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ALDO

Application Date 18/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206830 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2131/01/2010



Owners

Name: Aldo Group International AG

Address: Lindenstrasse 8  , Baar, 6340, Switzerland

Identification No.: 56910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Spectacles, sunglasses, lenses, contact lenses,; 
parts and accessories therefore; all goods included in 
class 9.

משקפיים, משקפי שמש, עדשות, עדשות מגע; חלקים
ואביזרים עבורם; כל הטובין נכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ALDO

Application Date 18/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206831 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2231/01/2010



Ownersבעלים

Name: Eli Cohen שם: אלי כהן

Address: 16 Dov Fridman St.  , Ramat Gan, Israel כתובת : רח' דב פרידמן 16  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 513352385מספר זיהוי: 513352385

Pest control; included in class 37. הדברה תבאורתית; הנכלל בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207526 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2331/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word AMERICAN PIZZA and
.but in the combination of the mark ,אמריקן פיצה

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אמריקן
פיצה ו-AMERICAN PIZZA, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ABRAHAM COHEN שם: אברהם כהן

Address: כתובת : רחוב הגולן 8  , כרכור, ישראל

Identification No.: 054920640מספר זיהוי: 054920640

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Shaprut, Adv.

Address: 17 Yitshak Sade St., Tel Aviv, 67775, Nitsba 
Tower, Israel

שם: חיים שפרוט, עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, מגדל ניצבא קומה
18, ישראל

Pizza, bakery products, dough, pasta and sauce for 
use with the above products; all included in class 30.

פיצות, דברי מאפה, בצק, לחם, פסטות ורטבים לשימוש עם
המוצרים  הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207714 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2431/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word AMERICAN PIZZA and
.but in the combination of the mark ,אמריקן פיצה

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אמריקן
פיצה ו-AMERICAN PIZZA, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ABRAHAM COHEN שם: אברהם כהן

Address: 8 Hagolan St., Karkur, Israel כתובת : רחוב הגולן 8  , כרכור, ישראל

Identification No.: 054920640מספר זיהוי: 054920640

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Shaprut, Adv.

Address: 17 Yitshak Sade St., Tel Aviv, 67775, Nitsba 
Tower, Israel

שם: חיים שפרוט, עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, מגדל ניצבא קומה
18, ישראל

Pizzeria, food and beverage supply; all included in 
class 43.

פצריות והספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207715 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2531/01/2010



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 word TOSCANA separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Spices, namely, different kinds of pepper sold 
separated and mixed; different kinds of salts, sold 
separately or mixed, different kinds of chilli pepper 
sold separately or mixed; garlic-based spices, spices 
mix, mustard; oregano, pizza spice, Italian spices, 
European spices, spices mix, salmoia, onion spices, 
lemon spices, tomatoes spices, parsley spices, 
rosemary spices, basil spices, mushroom spices of 
different kinds sold separately or mixed, fruit spices, 
pesto spices, octopus ink, spices sauces, balsamic 
sauces, oil or cream based sauces, meat sauces, 
sea-food sauces, Italian sauces; pasta, spaghetti, 
different kinds of noodles and  penne, cooking and 
eating oils; fruits and vegetables based food; honey ; 
biscuits, cookies, cakes and bakery; ketchup; coffee; 
tea; cacao; sugar; rice; tapioca; sago; coffee 
replacement (simulated coffee); flour and it's 
products; sweets, base ingredients of the listed 
spices and sauces; all included in class 30.

תבלינים, דהיינו, פלפל מסוגים שונים המנכר בנפרד או
מעורבב; מלח מסוגים שונים הנמכר בנפרד או מעורבב, צ'ילי
מסוגים שונים הנמכר בנפרד או מעורבב; תבלינים מבוססי

שום, תערובות תבלינים, חרדל; אורגנו, תבלין פיצה, תבלינים
איטלקיים, תבלינים אירופאיים, תערובות תבלינים, סלמויה,

תבליני בצל, תבליני לימון, תבליני עגבניות, תבליני פטרוזיליה,
תבליני רוזמרין, תבליני בזיליקום, תבליני פטריות מסוגים שונים
הנמכרים בנפרד או מעורבבים, תבליני פירות, תבליני פסטו, דיו
תמנונים; רטבי תבלינים; רוטב בלסמי; רטבים מבוססי שמן או
שמנת; רטבי בשר; רטבי עוף; רטבי מזון ים; רטבים איטלקיים;
פסטה, ספגטי, נודלס ופנה מסוגים שונים; שמן לבישול ולמאכל;
מאכלים מבוססי פירות וירקות; דבש; ביסקוויטים, עוגיות, עוגות
ומאפים; קטשופ; קפה; תה; קקאו; סוכר; אורז; טפיוקה; סאגו;
תחליפי קפה (קפה מדומה); קמח ומוצריו; דברי מתיקה; רכיבי
הבסיס לתבלינים ולרטבים המפורטים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207892 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2631/01/2010



Owners

Name: LA COLLINA TOSCANA S.R.L

Address: Italy

Identification No.: 67588

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

ט"ז שבט תש"ע - 2731/01/2010



Ownersבעלים

Name: SPRING - ATMOSPHERE & SCENTS Ltd. שם: ספרינג - אווירה וריח בע"מ

Address: P.O.B. 2635, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד.2635, אבן יהודה, 40500, ישראל

Identification No.: 512767252מספר זיהוי: 512767252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy-Ettinger, Booton & Co., Advs.

Address: Lev Hapark Building 5 Openheimer St,, Park 
T.M.R, Rehovot, 76701, Israel

שם: לוי-אטינגר, בוטון ושות', עו"ד

כתובת : בנין לב הפארק רחוב אופנהיימר 5, פארק ת.מ.ר,
רחובות, 76701, ישראל

Cosmetics and spa products; toiletries, soaps, 
essential oils and oil extracts, salts, hairpreparations, 
self grooming products, facial and body care 
products, including creams, lotions, peeling, masks, 
body spray, bath gels; gun screen lotions, makeup 
products including lipstick, lip-gloss and makeup 
powder, home and vehicle fragrance products, 
sachets, incense; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה וספא, תמרוקים, סבונים, שמנים ותמציות
שמנים, מלחים, תכשירים לשיער, מוצרים לטיפוח אישי, מוצרי
טיפוח לפנים ולגוף, לרבות קרמים, חלב, פילינג, מסכות, קרם
גוף, מי גוף, ג'ל רחצה, קרם הגנה מהשמש, מוצרי איפור
לרבות שפתונים, אבקות איפור, מוצרי ניחוח לבית ולרכב,

שקיקי בושם; קטורת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

spring

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207985 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2831/01/2010



Ownersבעלים

Name: SPRING - ATMOSPHERE & SCENTS Ltd. שם: ספרינג - אווירה וריח בע"מ

Address: P.O.B. 2635, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד.2635, אבן יהודה, 40500, ישראל

Identification No.: 512767252מספר זיהוי: 512767252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy-Ettinger, Booton & Co., Advs.

Address: Lev Hapark Building 5 Openheimer St,, Park 
T.M.R, Rehovot, 76701, Israel

שם: לוי-אטינגר, בוטון ושות', עו"ד

כתובת : בנין לב הפארק רחוב אופנהיימר 5, פארק ת.מ.ר,
רחובות, 76701, ישראל

Air perfuming products, aromatic products; all 
included in class 5.

מוצרים לבישום אויר, מוצרים ארומטיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

spring

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207987 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 2931/01/2010



Ownersבעלים

Name: SPRING - ATMOSPHERE & SCENTS Ltd. שם: ספרינג - אווירה וריח בע"מ

Address: P.O.B. 2635, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד.2635, אבן יהודה, 40500, ישראל

Identification No.: 512767252מספר זיהוי: 512767252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy-Ettinger, Booton & Co., Advs.

Address: Lev Hapark Building 5 Openheimer St,, Park 
T.M.R, Rehovot, 76701, Israel

שם: לוי-אטינגר, בוטון ושות', עו"ד

כתובת : בנין לב הפארק רחוב אופנהיימר 5, פארק ת.מ.ר,
רחובות, 76701, ישראל

Business management and retail and wholesale 
store services for the marketing, presentation or 
selling of cosmetics and makeup products, care and 
aroma products, oils, soaps, candles, ambiance 
products and also a variety of tools and containers; 
all included in class 35.

ניהול עסקים ושירותי חנויות קימעונאיות וסיטונאיות לשיווק,
תצוגה או ממכר של מוצרי קוסמטיקה ואיפור, תמרוקים, מוצרי
טיפוח וארומה, שמנים, סבונים, נרות, מוצרי אוירה וכן כלים

ומיכלים שונים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

spring

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207988 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3031/01/2010



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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד.62086, תל אביב, 61620, ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer & Ady Kaplan & Co., 
Adv.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : בית ציון שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
networks, 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

Application Date 28/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208063 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3131/01/2010



U.S.A. , 15/08/2007 ארה"ב , 15/08/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: CITRIX SYSTEMS, INC.

Address: Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.

Identification No.: 43468

(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

Computer software used in the development, 
analysis, optimization, administration, creating 
computer code in applications, and management of 
other computer software; computer software used in 
the analysis, optimization, administration and 
management of computer hardware, semiconductors, 
central processing units and related and ancillary 
equipment and computer peripherals; included in 
class 9.

תוכנת מחשב המשמשת בפיתוח, בחקירת, באופטימיזציית,
באדמיניסטרציית, ביצירת קוד מחשב ביישומים ובניהול של
תוכנת מחשב אחרת; תוכנת מחשב המשמשת בחקירת,
באופטימיזציית, באדמיניסטרציית ובניהול חומרת מחשב,
מוליכים-למחצה, יחידות עיבוד מרכזיות וציוד וציוד היקפי

המשני והקשור; כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

XENSERVER

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208376 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3231/01/2010



U.S.A. , 15/08/2007 ארה"ב , 15/08/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: CITRIX SYSTEMS, INC.

Address: Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.

Identification No.: 43468

(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

Training service; included in class 41. שרותי הדרכה; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

XENSERVER

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208377 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3331/01/2010



U.S.A. , 15/08/2007 ארה"ב , 15/08/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: CITRIX SYSTEMS, INC.

Address: Fort Lauderdale, Florida, U.S.A.

Identification No.: 43468

(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

Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support 
services; development, updating and maintenance of 
software; included in class 42.

שירותי ייעוץ בתחומי העיצוב, הבחירה, היישום והשימוש
במערכות תוכנת וחומרת מחשב עבור אחרים. שירותי תמיכה

טכנית. פיתוח, עדכון ואחזקת תוכנה. נכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

XENSERVER

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208378 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3431/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלק וטעים,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour, 
cereals, bread, pastry, confectionery, ices; honey; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
spices; ice; all included in classs 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, קפה מלאכותי; קמח, דגנים,
לחם, דברי מאפה, ממתקים, גלידות; דבש, שמרים, אבקת
אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים; תבלינים; קרח; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208728 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3531/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the  words מכון לפיתוח אינטליגנציה
.but in the combination of the mark ,רגשית

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מכון לפיתוח
אינטליגנציה רגשית, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mazal Leviad שם: מזל לביאד

Address: 5a Irit St. Ramat Poleg, Natanya, Israel כתובת : רח' עירית 5 א' רמת פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 52562428מספר זיהוי: 52562428

Education and training services; exercise in the 
attention disorder and concentration; cognitive 
exercose and emotional exercise to the development 
of emotional intelligence; a directive of workshops to 
the development of emotional intelligence; teaching 
repairs in combination with emotional intelligence; 
consultation to the prevention of a examination 
anxiety; cognite behavioral treatment; all included in 
class 41.

שירותי חינוך ושירותי אימון; אימון בהפרעת קשב וריכוז; אימון
קוגנטיבי ואימון רגשי לפיתוח אינטליגנציה רגשית; הנחיית

סדנאות לפיתוח אינטליגנציה רגשית; הוראה מתקנת בשילוב
אינטליגנציה רגשית; ייעוץ למניעת חרדת בחינות; טיפול

קוגנטיבי התנהגותי; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208869 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3631/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בננה, צמח
ובננות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ZEMACH BANANAS LTD. שם: צמח בננות בע"מ

Address: כתובת : צמח, ד.נ. עמק הירדן, 15132, ישראל

Identification No.: 510833338מספר זיהוי: 510833338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Cohen & Co.

Address: 15132, Israel

שם: שלמה כהן ושות', עו"ד

כתובת : צמח מפעלים אזוריים, ד.נ. עמק הירדן, 15132, ישראל

Bananas included in class 31. בננות הנכללות בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209046 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3731/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words בננה, צמח and בננות, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בננה, צמח
ובננות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ZEMACH BANANAS LTD. שם: צמח בננות בע"מ

Address: כתובת : צמח, ד.נ. עמק הירדן, 15132, ישראל

Identification No.: 510833338מספר זיהוי: 510833338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Cohen & Co.

Address: 15132, Israel

שם: שלמה כהן ושות', עו"ד

כתובת : צמח מפעלים אזוריים, ד.נ. עמק הירדן, 15132, ישראל

Bananas included in class 31. בננות הנכללות בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209047 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3831/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SUPPORT ו-SYSTEM 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

Owners

Name: GRISPORT S.P.A.

Address: Castelcucco TREVISO, Italy

Identification No.: 47365

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

Shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire, boots for protection against accidents, 
irradiation and fire, safety shoes, safety boots; all 
included in class 9.

נעלים להגנה בפני תאונות, קרינה ואש, מגפיים להגנה בפני
תאונות, קרינה ואש, נעלי בטיחות, מגפי בטיחות; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SUPPORT SYSTEM

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209385 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 3931/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SUPPORT ו-SYSTEM 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

Owners

Name: GRISPORT S.P.A.

Address: Castelcucco TREVISO, Italy

Identification No.: 47365

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

Shoes, boots, ski boots, snow board boots, sports 
shoes, sandals, slippers, non-slipping devices for 
shoes and boots, shock absorbers (heelpieces) for 
shoes and boots, metal fitting for shoes and boots, 
beach shoes, work shoes, soles for footwear, 
footwear uppers, heelpieces for footwear, tips for 
footwear; all included in class 25.

נעלים, מגפיים, מגפי סקי, מגפי סקי לסנו-בורד, נעלי ספורט,
נעלי בית, התקן למניעת החלקה לנעלים ומגפיים, בולמי

זעזועים לנעלים ומגפיים, מתאמי מתכת לנעלים ומגפיים, נעלי
חוף, נעלי עבודה, סוליות לנעליים, גפות להנעלה, עקבים
להנעלה, קישוט לחוד הנעל; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SUPPORT SYSTEM

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209386 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4031/01/2010



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, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Retail and wholesale services; store services; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services; import and trading services; 
sales promotion services; all of the aforesaid services 
mainly related to cosmetic preparations, toiletries and 
perfumery, detergents, soaps, optical apparatus and 
instruments, spectacles, sunglasses, frames for 
spectacles, lenses, cases for spectacles, jewelry, 
precious stones, watches and chronometric 
apparatus, leather and products made from artificial 
leather, bags of all kinds, suitcases, clothing, 
footwear and headwear; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי

הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כל
השירותים הנזכרים לעיל עניינם במיוחד במוצרי קוסמטיקה,
טואלטיקה ובישום, דטרגנטים, סבונים, התקני ומכשירי

אופטיקה, משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות משקפיים,
עדשות, נרתיקי משקפיים, תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים
ומכשירים כרונומטריים, מוצרי עור ומוצרים העשויים מחיקויי
עור, תיקים מכל סוג שהוא, מזוודות, דברי הלבשה, הנעלה

וכיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SUN WATCH

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209446 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4131/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESPRESSOBAR ו - GROUP  בנפרד, אלא בהרכב ובצורה

המופיעים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: U.N. ESPRESSO BAR INVESTMENT 1998 LTD. שם: יו.אן. אספרסו בר השקעות 1998 בע"מ

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

Identification No.: 512681610מספר זיהוי: 512681610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Lieblich-M. Moser, Adv.

Address: 40-42 Hanamal St., P.O.B. 300, Tel Aviv, 
61002, Israel

שם: ש. ליבליך-מ. מוזר, עו"ד

כתובת : רחוב הנמל 40-42, ת.ד.300, תל אביב, 61002, ישראל

Coffee and coffee substitutes. קפה ותחליפי קפה.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209611 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ESPRESSOBAR and 
GROUP separately, but in the combination and form 
appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESPRESSOBAR , GROUP בנפרד, אלא בהרכב ובצורה

הנראים הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: U.N. ESPRESSO BAR INVESTMENT 1998 LTD. שם: יו.אן. אספרסו בר השקעות 1998 בע"מ

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

Identification No.: 512681610מספר זיהוי: 512681610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Lieblich-M. Moser, Adv.

Address: 40-42 Hanamal St., P.O.B. 300, Tel Aviv, 
61002, Israel

שם: ש. ליבליך-מ. מוזר, עו"ד

כתובת : רחוב הנמל 40-42, ת.ד.300, תל אביב, 61002, ישראל

Coffee shops and restaurants. בתי קפה ומסעדות.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209612 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4331/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software and 
computer hardware; downloadable news, information 
and publications supplied over a global 
communication network; CD`s, DVD`s, CD-Roms; all 
included in class 9.

מכשירים להקלטה, שידור או שחזור של קול או בבואות; נשאי
נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות חישוב, ציוד
ומחשבים לעיבוד נתונים; תוכנת מחשב וחומרת מחשב;

חדשות, מידע ופרסומים הניתנים להורדה המסופקים ברשת
תקשורת גלובאלית; CD`s ,DVD`s ,CD-Roms ; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209646 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4431/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; brochures, publications; all included in class 
16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; כלי
כתיבה; דבקים לכלי כתיבה או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים);
חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים פלסטיים

לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;
עלונים, פרסומים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209647 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4531/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; accounting services, 
auditing; business management consultancy; tax 
planning; tax consulting and advisory services; 
personnel recruitment and personnel management; 
economic forecasting; consulting and advisory 
services relating to mergers, acquisitions, joint-
ventures; market research services; risk 
management consultancy in the field of business; 
human resources consultancy; database 
management; business research and analysis; 
information relating to the aforesaid services supplied 
over a global communications network; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות
משרדיות; שירותי חשבונאות, בקורות חשבונות; ייעוץ בניהול
עסקים; תכנון מס; ייעוץ מס ושירותי ייעץ; גיוס אנשי צוות וניהול

אנשי צוות; תחזית כלכלית; שירותי ייעוץ ויעץ הקשורים
למיזוגים, רכישות, יוזמות משותפות; שירותי מחקר שוק; ייעוץ
בניהול סיכון בתחום של עסקים; ייעוץ במשאבי אנוש; ניהול
בסיס נתונים; מחקר וניתוח עסקים; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק ברשת תקשורות גלובלית; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209648 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4631/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services; financial consulting 
and advisory services; financial valuations; actuarial 
services; financial management; risk management 
consultancy in the field of finance; information 
relating to the aforesaid services supplied over a 
global communications network; all included in class 
36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; עסקי נכסי דלא ניידי;
שירותים פיננסים; שרותי ייעוץ ויעץ פיננסים; הערכות פיננסיות;
שירותי אקטואריה; ניהול פיננסי; ייעוץ בניהול סיכון בתחום של
מימון; מידע הקשור לשירותים הנזכרים לעיל המסופק ברשת

תקשורות גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209649 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4731/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; education services, 
publishing services; training services; arranging and 
conducting of conferences, workshops; 
downloadable news supplied over a global 
communication network; information relating to the 
aforesaid services supplied over a global 
communications network; all included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי
חינוך, שירותי הוצאה לאור; שירותי אימון; סידור ועריכה של

ועידות, סדנאות; חדשות הניתנות להורדה המסופקות
באמצעות רשת תקשורת גלובלית; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק באמצעות רשת תקשורות גלובלית;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209650 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4831/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; computer systems analysis; computer 
network services; information relating to the aforesaid 
services supplied over a global communications 
network; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת

ותכנת מחשב; תכנות מחשב; ניתוח מערכות מחשב; שירותים
לרשת מחשבים; מידע הקשור לשירותים הנזכרים לעיל

המסופקים באמצעות רשת תקשורות גלובלית; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209651 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 4931/01/2010



Dated 14/01/2009 (Section 16) מיום 14/01/2009 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006590962

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006590962

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; security services for 
the protection of property and individuals; legal 
services, intellectual property rights consultancy, 
licensing and evaluation, fraud prevention services; 
litigation support services; arbitration; mediation; 
alternative dispute resolution; investigation services; 
legal investigation services; private investigation 
services; information relating to the aforesaid 
services supplied over a global communications 
network; all included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים המוגשים ע"י אחרים על-מנת לספק
את צורכי הפרט; שירותי אבטחה להגנה על רכוש ופרט ;

שירותים משפטיים, יעוץ זכויות קניין רוחני, רישיונות והערכות,
שירותי מניעת הונאות; שירותי תמיכה בלטיגציה; בוררות;
תווך; הכרעת סכסוך אלטרנטיבית;  שירותי חקירה; שירותי
חקירה משפטית; שירותי חוקר פרטי; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק באמצעות רשת תקשורות גלובלית;

הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

GRANT THORNTON

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209652 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 5031/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software and 
computer hardware; downloadable news, information 
and publications supplied over a global 
communication network; CD`s, DVD`s, CD-Roms; all 
included in class 9.

מכשירים להקלטה, שידור או שחזור של קול או בבואות; נשאי
נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות חישוב, ציוד
ומחשבים לעיבוד נתונים; תוכנת מחשב וחומרת מחשב;

חדשות, מידע ופרסומים הניתנים להורדה המסופקים ברשת
תקשורת גלובאלית;

CD`s ,DVD`s ,CD-Roms ; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209653 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 5131/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 5231/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; brochures, publications; all included in class 
16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; כלי
כתיבה; דבקים לכלי כתיבה או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים);
חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים פלסטיים

לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;
עלונים, פרסומים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 209654 מספר סימן

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 5331/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; accounting services, 
auditing; business management consultancy; tax 
planning; tax consulting and advisory services; 
personnel recruitment and personnel management; 
economic forecasting; consulting and advisory 
services relating to mergers, acquisitions, joint-
ventures; market research services; risk 
management consultancy in the field of business; 
human resources consultancy; database 
management; business research and analysis; 
information relating to the aforesaid services supplied 
over a global communications network; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות
משרדיות; שירותי חשבונאות, בקורות חשבונות; ייעוץ בניהול
עסקים; תכנון מס; ייעוץ מס ושירותי ייעץ; גיוס אנשי צוות וניהול

אנשי צוות; תחזית כלכלית; שירותי ייעוץ ויעץ הקשורים
למיזוגים, רכישות, יוזמות משותפות; שירותי מחקר שוק; ייעוץ
בניהול סיכון בתחום של עסקים; ייעוץ במשאבי אנוש; ניהול
בסיס נתונים; מחקר וניתוח עסקים; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק ברשת תקשורות גלובלית; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209655 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 5431/01/2010



Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 5531/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services; financial consulting 
and advisory services; financial valuations; actuarial 
services; financial management; risk management 
consultancy in the field of finance; information 
relating to the aforesaid services supplied over a 
global communications network; all included in class 
36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; עסקי נכסי דלא ניידי;
שירותים פיננסים; שרותי ייעוץ ויעץ פיננסים; הערכות פיננסיות;
שירותי אקטואריה; ניהול פיננסי; ייעוץ בניהול סיכון בתחום של
מימון; מידע הקשור לשירותים הנזכרים לעיל המסופק ברשת

תקשורות גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209656 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 5631/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; education services, 
publishing services; training services; arranging and 
conducting of conferences, workshops; 
downloadable news supplied over a global 
communication network; information relating to the 
aforesaid services supplied over a global 
communications network; all included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי
חינוך, שירותי הוצאה לאור; שירותי אימון; סידור ועריכה של

ועידות, סדנאות; חדשות הניתנות להורדה המסופקות
באמצעות רשת תקשורת גלובלית; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק באמצעות רשת תקשורות גלובלית;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209657 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 5731/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; computer systems analysis; computer 
network services; information relating to the aforesaid 
services supplied over a global communications 
network; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת

ותכנת מחשב; תכנות מחשב; ניתוח מערכות מחשב; שירותים
לרשת מחשבים; מידע הקשור לשירותים הנזכרים לעיל

המסופקים באמצעות רשת תקשורות גלובלית; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209658 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 5831/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 5931/01/2010



Dated 21/11/2008 (Section 16) מיום 21/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006120761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006120761

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; security services for 
the protection of property and individuals; legal 
services, intellectual property rights consultancy, 
licensing and evaluation, fraud prevention services; 
litigation support services; arbitration; mediation; 
alternative dispute resolution; investigation services; 
legal investigation services; private investigation 
services; information relating to the aforesaid 
services supplied over a global communications 
network; all included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים המוגשים ע"י אחרים על-מנת לספק
את צורכי הפרט; שירותי אבטחה להגנה על רכוש ופרט ;

שירותים משפטיים, יעוץ זכויות קניין רוחני, רישיונות והערכות,
שירותי מניעת הונאות; שירותי תמיכה בלטיגציה; בוררות;
תווך; הכרעת סכסוך אלטרנטיבית;  שירותי חקירה; שירותי
חקירה משפטית; שירותי חוקר פרטי; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק באמצעות רשת תקשורות גלובלית;

הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 209659 מספר סימן

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 6031/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software and 
computer hardware; downloadable news, information 
and publications supplied over a global 
communication network; CD`s, DVD`s, CD-Roms; all 
included in class 9.

מכשירים להקלטה, שידור או שחזור של קול או בבואות; נשאי
נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות חישוב, ציוד
ומחשבים לעיבוד נתונים; תוכנת מחשב וחומרת מחשב;

חדשות, מידע ופרסומים הניתנים להורדה המסופקים ברשת
תקשורת גלובאלית;

CD`s ,DVD`s ,CD-Roms ; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209660 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 6131/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 6231/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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; brochures, publications; all included in class 
16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; כלי
כתיבה; דבקים לכלי כתיבה או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים);
חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים פלסטיים

לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;
עלונים, פרסומים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209661 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 6331/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; accounting services, 
auditing; business management consultancy; tax 
planning; tax consulting and advisory services; 
personnel recruitment and personnel management; 
economic forecasting; consulting and advisory 
services relating to mergers, acquisitions, joint-
ventures; market research services; risk 
management consultancy in the field of business; 
human resources consultancy; database 
management; business research and analysis; 
information relating to the aforesaid services supplied 
over a global communications network; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; פעולות
משרדיות; שירותי חשבונאות, בקורות חשבונות; ייעוץ בניהול
עסקים; תכנון מס; ייעוץ מס ושירותי ייעץ; גיוס אנשי צוות וניהול

אנשי צוות; תחזית כלכלית; שירותי ייעוץ ויעץ הקשורים
למיזוגים, רכישות, יוזמות משותפות; שירותי מחקר שוק; ייעוץ
בניהול סיכון בתחום של עסקים; ייעוץ במשאבי אנוש; ניהול
בסיס נתונים; מחקר וניתוח עסקים; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק ברשת תקשורות גלובלית; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209662 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 6431/01/2010



Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 6531/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial services; financial consulting 
and advisory services; financial valuations; actuarial 
services; financial management; risk management 
consultancy in the field of finance; information 
relating to the aforesaid services supplied over a 
global communications network; all included in class 
36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; עסקי נכסי דלא ניידי;
שירותים פיננסים; שרותי ייעוץ ויעץ פיננסים; הערכות פיננסיות;
שירותי אקטואריה; ניהול פיננסי; ייעוץ בניהול סיכון בתחום של
מימון; מידע הקשור לשירותים הנזכרים לעיל המסופק ברשת

תקשורות גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209663 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 6631/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; education services, 
publishing services; training services; arranging and 
conducting of conferences, workshops; 
downloadable news supplied over a global 
communication network; information relating to the 
aforesaid services supplied over a global 
communications network; all included in class 41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי
חינוך, שירותי הוצאה לאור; שירותי אימון; סידור ועריכה של

ועידות, סדנאות; חדשות הניתנות להורדה המסופקות
באמצעות רשת תקשורת גלובלית; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק באמצעות רשת תקשורות גלובלית;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209664 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 6731/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; computer systems analysis; computer 
network services; information relating to the aforesaid 
services supplied over a global communications 
network; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חומרת

ותכנת מחשב; תכנות מחשב; ניתוח מערכות מחשב; שירותים
לרשת מחשבים; מידע הקשור לשירותים הנזכרים לעיל

המסופקים באמצעות רשת תקשורות גלובלית; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209665 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 6831/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 6931/01/2010



Dated 06/11/2008 (Section 16) מיום 06/11/2008 (סעיף 16)

European Community Trade Mark 
No. 006327795

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר:
006327795

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom , 24/09/2007 ממלכה מאוחדת , 24/09/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Grant Thornton International Limited

Address: Regent's Place 338 Euston Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68033

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals; security services for 
the protection of property and individuals; legal 
services, intellectual property rights consultancy, 
licensing and evaluation, fraud prevention services; 
litigation support services; arbitration; mediation; 
alternative dispute resolution; investigation services; 
legal investigation services; private investigation 
services; information relating to the aforesaid 
services supplied over a global communications 
network; all included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים המוגשים ע"י אחרים על-מנת לספק
את צורכי הפרט; שירותי אבטחה להגנה על רכוש ופרט ;

שירותים משפטיים, יעוץ זכויות קניין רוחני, רישיונות והערכות,
שירותי מניעת הונאות; שירותי תמיכה בלטיגציה; בוררות;
תווך; הכרעת סכסוך אלטרנטיבית;  שירותי חקירה; שירותי
חקירה משפטית; שירותי חוקר פרטי; מידע הקשור לשירותים
הנזכרים לעיל המסופק באמצעות רשת תקשורות גלובלית;

הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209666 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7031/01/2010



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

Owners

Name: CORTEFIEL, S.A.

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 39356

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

Clothing, footwear (except orthopedic), headgear. All 
included in Class 25.

בגדים, הנעלה (שאינה אורתופדית), כיסויי ראש. כולם הכלולים
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210126 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7131/01/2010



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, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Retail and wholesale services; store services; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services; import and trading services; 
sales promotion services; all of the aforesaid services 
mainly related to cosmetic preparations, toiletries and 
perfumery, detergents, soaps, optical apparatus and 
instruments, spectacles, sunglasses, frames for 
spectacles, lenses, cases for spectacles, jewelry, 
precious stones, watches and chronometric 
apparatus, leather and products made from artificial 
leather, bags of all kinds, suitcases, clothing, 
footwear and headwear; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי
פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי

הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; כל
השירותים הנזכרים לעיל עניינם במיוחד במוצרי קוסמטיקה,
טואלטיקה ובישום, דטרגנטים, סבונים, התקני ומכשירי

אופטיקה, משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות משקפיים,
עדשות, נרתיקי משקפיים, תכשיטים, אבנים יקרות, שעונים
ומכשירים כרונומטריים, מוצרי עור ומוצרים העשויים מחיקויי
עור, תיקים מכל סוג שהוא, מזוודות, דברי הלבשה, הנעלה

וכיסויי ראש; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SUN TIME

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210247 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7231/01/2010



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

Owners

Name: Lyreco

Address: Marly, France

Identification No.: 68179

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

Cameras, digital cameras, weighing machines for 
mail postage, namely, scales, overhead projectors; 
cash registers, electric calculating machines, namely, 
calculators; fire-extinguishers; telephones, tapes 
recorders, transcription machines, facsimile 
machines, copying machines; audio disks; computer 
printers, computer displays, central processing units, 
computer mice, computer mouse pads, screen 
covers and filters, keyboards, arm and brackets for 
computer monitors, printer bases; blank and pre-
recorded compact discs, blank and pre-recorded 
computer discs, blank and pre-recorded 
videocassettes; blank CD-ROMs for office use; blank 
and pre-recorded optical discs containing office 
software, namely for accounting, word processing; 
magneto opticals, namely blank and pre-recorded 
magneto optical discs; blank and pre-recorded audio 
cassettes; blank digital versatile discs ; electronic 
video projectors ; magnetic data carriers; all included 
in class 9.

מצלמות, מצלמות דיגיטאליות, מכונות למדידת משקל של דברי
דואר, דהיינו, מדי משקל, מקרנים; קופות רושמות, מכונות
אלקטרוניות לחישוב, דהיינו, מחשבונים; מטפי כיבוי אש;

טלפונים; מכשירי הקלטה, מכונות להקראת טקסט, מכשירי
פקסמיליה, מכונות צילום; תקליטורי שמע; מדפסות למחשב,
מצגי מחשב, יחידות לעיבוד נתונים מרכזיות, עכברי מחשב,
משטחים לעכברי מחשב, כיסויים ומסננים למסכי מחשב,

מקלדות, תומכים וזרועות למסכי מחשב, בסיסים למדפסות;
תקליטורים ריקים או מוקלטים, תקליטורי מחשב ריקים או

מוקלטים, קלטות וידאו ריקות או מוקלטות; תקליטורים ריקים
לשימוש משרדי; תקליטורים אופטיים ריקים או מוקלטים

המכילים תוכנות משרד, דהיינו תוכנות לניהול חשבונות ומעבדי
תמלילים; מדיה מגנטית, דהיינו מדיה מגנטית ריקה ומוקלטת;

קלטות שמע ריקות ומוקלטות; תקליטורים דיגיטאליים
ורסטיליים ריקים; מקרני וידאו אלקטרוניים; נושאי נתונים

מגנטיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LYRECO

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210308 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7331/01/2010



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

Owners

Name: Lyreco

Address: Marly, France

Identification No.: 68179

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matters; mail order catalogues; bookbinding material; 
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 inlcuded in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; קטלוגים בדיוור ישיר; צרכי כריכת
ספרים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים
לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות

דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

LYRECO

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210309 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7431/01/2010



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

Owners

Name: Lyreco

Address: Marly, France

Identification No.: 68179

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

Chairs, cupboards, tables, armchairs, storage, 
display, letter, newspaper and magazine racks, 
mirror, picture frames, drafting tables; all included in 
class 20.

כסאות, מזנונים, שולחנות, כורסאות, מדפים לאחסון, לתצוגה,
למכתבים, לעיתונים ולמגזינים, מראה, מסגרות לתמונה,

שולחנות כתיבה; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

LYRECO

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210310 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7531/01/2010



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

Owners

Name: Lyreco

Address: Marly, France

Identification No.: 68179

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

Business management and business assistance in 
relation to working or management of a commercial 
undertaking; business assistance in relation to 
management of the business affairs or commercial 
functions of an industrial or commercial enterprise; all 
included in class 35.

ניהול עסקים וסיוע לעסקים לניהול או ניסוח הסדרים מסחריים;
סיוע לעסקים בקשר לניהול של עניינים עסקיים או היבטים
מסחריים של מיזמים מסחריים ותעשייתיים; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

LYRECO

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210311 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7631/01/2010



installation, repair and maintenance of household 
appliances; repair and installation services of all 
instruments and apparatus, machines and machine 
tools, electrically operated commercial, domestic, 
household and industrial apparatus, instruments and 
machines for abrading, cleaning, polishing, 
scrubbing, sweeping and waxing floors and other 
surfaces, vacuum cleaning apparatus, instruments 
and machines, apparatus, instruments and machines 
for cleaning carpets, instruments and machines for 
vacuum cleaning carpets and rugs; apparatus, 
instruments and machines for washing laundry, 
ironing machines, washing machines, dryers, 
dishwashers, waste compactors and disposal 
apparatus, instruments and machines, compressors, 
sewing machines, fruit squeezers, slicing machines, 
mixers, emulsors, blending machines, machines for 
squeezing and grinding food, coffee grinders, filters, 
brushes, cleaning heads and pads (machinery 
components), electric motors, brushes for electric 
motors, pumps and valves, being parts and 
accessories of the aforesaid, apparatus, instruments, 
machines and installations for cooking, refrigerating, 
heating, cooling, steam generating, apparatus, 
instruments and installations for drying; refrigerated 
cabinets, ventilating and air-conditioning apparatus, 
instruments and installations, gas and electric stoves 
and ovens, water cooler, microwave ovens, 
electrically driven barbecue units for electric stoves, 
humidifiers, grill for barbecue, hairdryers, ventilators 
hoods, heated plates, electric coffee machines, 
electric blankets not for medical use, apparatus for 
lighting, water supply and sanitary purposes; parts 
and accessories for all goods mentioned in this class; 
all included in class 37.

התקנה, תיקון ותחזוקת מתקני משק בית; שירותי תיקון
והתקנה לכול הכלים והמכשירים, מכונות וכלי מכונות,

מכשירים, כלים ומכונות המופעלים באופן חשמלי לשימוש
מסחרי, ביתי, משק ביתי ותעשייתי לשפשוף, ניקוי, מירוק,

קרצוף, טאטוא והברקה בשעווה של רצפות ומשטחים אחרים,
מכשירים, כלים ומכונות שואבי אבק, מכשירים, כלים ומכונות
לניקוי שטיחים, כלים ומכונות שאיבת אבק לניקוי שטיחים
ומרבדים, מכשירים, כלים ומכונות לשטיפת כביסה, מכונות
גיהוץ, מכונות כביסה, מיבשים, מדיחים, מכשירים, כלים

ומכונות דוחסות ומסלקות אשפה, מדחסים, מכונות תפירה,
סוחטי פירות, מכונות פריסה, מיקסרים, מתחלבים, מכונות

ערבוב, מכונות לסחיטת וטחינת אוכל, מטחנות קפה, מסננים,
מברשות, ראשי ניקוי ופדים (מרכיבי מכונות); מנועים חשמליים,
מברשות למנועים חשמליים, משאבות ושסתומים, המהווים
חלקים ואביזרים של הנזכרים לעיל, מכשירים, כלים, מכונות
והתקנים לבישול, קירור, חימום, צינון, יצירת קיטור, מכשירים,
כלים, והתקנים לייבוש, ארונות מקוררים, מכשירי, כלי, והתקני
אוורור ומיזוג-אויר, כיריים ותנורים של גז וחשמל, מצנן מים,
תנורי מיקרוגל, יחידות ברביקיו המופעלות ע"י חשמל לתנורים
חשמליים, מכשירי הגברת לחות, גריל לברביקיו, מייבשי שיער,
מכסי אוורור; פלטות מחוממות, מכונות קפה חשמליות, שמיכות

חשמליות שאינן לשימוש רפואי, מכשירים למטרת הארה,
אספקת מים ולמטרות סניטאריות; חלקים ואביזרים לכול
הסחורות הנזכרות בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

GIAS

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210336 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7731/01/2010



Owners

Name: CANDY S.P.A.

Address: Monza, Italy

Identification No.: 2357

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 7831/01/2010



Ownersבעלים

Name: BEIT HAYOZER TOCHEN LTD. שם: בית היוצר תוכן בע"מ

Address: 2 Habarzel St., Tel Aviv, Ramat Hachayal, 
Israel

כתובת : רח' הברזל 2, תל אביב, רמת החייל, ישראל

Identification No.: 513893693מספר זיהוי: 513893693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronel Fisher, Neri & Co., Adv.

Address: 2 Weitzman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: רונאל פישר, נרי ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

אבא קדברא

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210529 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 7931/01/2010



Ownersבעלים

Name: TALY BEN-NUN שם: טלי בן-נון

Address: Kfar Bilu, Israel כתובת : כפר בילו, ישראל

Identification No.: 68265מספר זיהוי: 68265

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Games and playthings; creative and sculpture 
materials; gymnastic and sporting articles, not 
included in other classes; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; חומרי יצירה ופיסול; צרכי התעמלות
וספורט, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

LOOSH

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210590 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8031/01/2010



Owners

Name: J&J Technologies, LC

Address: Richmond, VA, U.S.A.

Identification No.: 68268

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Cosmetics, skin lotions, hand lotions, face lotions, 
non-medicated sunburn lotions, body lotions, 
essential oils for personal use, face powder, suntan 
lotions, suntan creams, body sprays; skin toners; 
facial, body, cold, eye, hand, night, shaving, skin, 
cleansing, wrinkle vanishing, cuticle, hair removal, 
hair growth, lip and nail creams; skin clarifiers; skin 
bleaching preparations; anti-aging preparations, 
namely anti-age/anti-wrinkle cream, firming cream, 
anti-wrinkle eye cream, non-medicated wrinkle 
removing skin care preparations, age spot reduction 
cream; age retardant gels and sprays; age retardant 
lotions, creams, gels, body milks; lotions and 
pomades for non-medicated skin care and 
depigmentation; deodorants and anti-perspirants; 
topical skin sprays for cosmetic purposes; non-
medicated acne treatment preparations, all included 
in class 3.

קוסמטיקה,תחליבי גוף, תחליבי פנים, תחליבי כוויות שמש לא
רפואיים, תחליבי גוף, שמני חיוניות לשימוש אישי, אבקת

פנים,תחליבי שיזוף, קרם שיזוף, ספריי גוף, מחטבי עור; קרם
לפנים, לגוף, לקור, לעיינים, לידיים, ללילה, לגילוח, לעור,
לניקוי, להעלמת קמטים,לעור קרני, להסרת שיער, לצמיחת
שיער, לשפתיים ולציפורניים; מטהרי פנים; תכשירי הבהרת

פנים; תכשירים נגד הזדקנות, בעיקר קרם אנטי הזדקנות/אנטי
קמטים,קרם מיצוק, קרם נגד קמטי עיינים, ,תכשירי טיפול לא
רפואי בהסרת קמטי עור,קרם להפחתת כתמי זקנה; ספריי וג'ל

מעכבי זקנה; תחליבי עיכוב זקנה, קרמים, ג'לים,חלב
גוף;תחליבים ומשחות לטיפול לא רפואי בעור והפחתת

פיגמנטציה; דאודורנטים ואני פרספירנט; ספריי עור מקומי
למטרות קוסמטיות; תכשירי טיפול לא רפואיים באקנה, הכל

כלול בסיווג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

NATURECEUTICALS

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210616 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8131/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely for gynecological and urological use; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח וברפואה, דהיינו לשימוש
בגניקולוגיה ואורולוגיה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

LOVE GEL

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210694 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8231/01/2010



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, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely for gynecological and urological use; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח וברפואה, דהיינו לשימוש
בגניקולוגיה ואורולוגיה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

G3

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210696 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8331/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Preparations for the care and hygiene of the mouth, 
teeth, throat, gums and buccal cavity, rinsing 
preparations to prevent tartar and caries, tooth 
cleaning preparations, tooth care preparations, 
toothpastes, mouth washes, mouth sprays, tooth 
gels, fluor gels, fluor mouth washes, cleansing 
powders, tartar colouring tablets; all included in class 
3.

תכשירים לטיפול והיגיינה של הפה, השיניים, הגרון, החניכיים
וחלל הפה, תכשירי שטיפה למניעת אבן שן ועששת, תכשירים
לניקוי השן, תכשירים לטיפול בשן, משחות שיניים, נוזלים
לשטיפות פה, תרסיסי פה, ג'ל לשיניים, ג'ל פלואור, נוזלי
פלואור לשטיפת פה, אבקות ניקוי, גלולות צביעת אבן שן;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CREST COMPLETE 7 EXPERT

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210750 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8431/01/2010



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

Owners

Name: SKW QUAB Chemicals Inc.

Address: Park 80 West, Plaza II,  , Saddle Brook, N.J., 
U.S.A.

Identification No.: 68311

(New Jersey Corporation)

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

Chemical compounds as cationising agents; included 
in class 1.

תרכובות כימיות כחומרי יון; הנכללות בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

QUAB

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210764 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8531/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: B. CREATIVE LTD. שם: בי. קריאטיב בע"מ

Address: P.O.B. 26056, Tel Aviv, 61260, Israel כתובת : ת.ד.26056, תל אביב, 61260, ישראל

Identification No.: 513930222מספר זיהוי: 513930222

Flavoring syrup; included in class 30. סירופ לטעם וריח; הנכלל בסוג 30.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210791 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8631/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 8731/01/2010



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

LOCK 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

Owners

Name: LOCK & LOCK CO. , LTD.

Address: 386 Gasan-Li, Seonjang-Myun,  , Asan, 
Chungnam, Republic of Korea

Identification No.: 66514

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

Combs; tooth brushes; brooms; scrubbing brushes; 
trash cans [dust bins]; rags for cleaning; brushes for 
cleaning tanks and containers; cooking pans[non-
electric]; frying pans[non-electric]; mugs; paper cups; 
cutting boards; chopsticks; vacuum bottles; flower 
vases; plastic cups; bowls, not of precious metal; 
trays, not of precious metal; cruets, not of precious 
metal; household containers, not of precious metal; 
bottles for beverages and food; dishes; buckets; non-
electric kettles; water bottles; nests of food boxes; 
lunch boxes; gloves for household purposes; mess-
tins; washtubs; toilet paper holders; all included in 
class 21.

מסרקים; מברשות שיניים; מטאטאים; מברשות ניקוי; פחי זבל
(פחי אשפה); מטליות לניקוי; מברשות לניקוי מיכלים ומכולות;
מחבתות לבישול [לא חשמלי]; מחבתות לטיגון [לא חשמלי];
ספלים; כוסות נייר; קרשי חיתוך; מקלות אכילה; טרמוסים;
אגרטלי פרחים; כוסות פלסטיק; קערות, לא ממתכת יקרה;
מגשים, לא ממתכת יקרה; צנצנות לא ממתכת יקרה; מיכלים
לשימוש ביתי, לא ממתכת יקרה; בקבוקים למשקה ולמזון; כלי
שולחן; דליים; קומקומים לא חשמליים; בקבוקי מים; כלי לסידור

קופסאות מזון; קופסאות אוכל; כפפות למטרות ביתיות;
מסטינג; גיגיות כביסה; מחזיקי נייר טואלט; הנכללים כולם בסוג

.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 210807 מספר סימן

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 8831/01/2010



Dated 27/11/2008 (Section 16) מיום 27/11/2008 (סעיף 16)

Switzerland No. 574179 שוויץ מספר: 574179

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland , 21/11/2007 שוויץ , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BREAKAGE, CONTROL 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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

סבונים, בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, קרמים לשיער,
תכשירים לניקוי, טיפוח ויפויי העור, הקרקפת והשיער, מוצרי
עיצוב לשיער, תכשירים לגיוון, הלבנה וצביעה של השיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

HEAD & SHOULDERS BREAKAGE CONTROL

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210809 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 8931/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase ELITE PROFESSIONAL 
CARE, but in the form appearing in the mark.

ELITE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
PROFESSIONAL CARE, אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 4055, Ra'anana, 
43659, Israel

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4224, רעננה, 43659, ישראל

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, polishes, creams and pigmented 
dressing, al for footwear and leather goods, leather 
preservatives, scuff remover from leather, vinyl and 
suade goods; all included inc lass 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; חומרי הברקה, קרמים
ותוספת עם פיגמנטציה, כולם לסחורות הנעלה ועור; משמרי
עור; מסירי חספוס מסחורות עור, ויניל וזמש; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210832 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9031/01/2010



The present trademark lacks any meaning or 
geographical connotation, and it may be considered 
as a fanciful trademark, without making any 
reference to the products or services rendered.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: LABORATORIOS VINAS, S.A.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 16376

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Dermatological preparations included in class 5. תכשירים לעור הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PIGMENTASA

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210860 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9131/01/2010



Ownersבעלים

Name: MUL-T-LOCK LTD. שם: מולטילוק בע"מ

Address: Mul-T-Lock Park, P.O.B. 637, Yavne, Israel כתובת : קרית רב בריח, ת.ד.637, יבנה, ישראל

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד.585, יבנה, 81104, ישראל

Key cuting machines; key duplicators; paerts and 
fittings for the aforesaid goods; all inlcuded in class 7.

מכונות לחיתוך מפתחות; מכפילי מפתחות; חלקים לכל
הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

KC5

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211351 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9231/01/2010



Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67,  , Dusseldorf, Germany

Identification No.: 68460

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparations for caring, cleaning, tinting, colouring, 
bleaching, fixing and permanent waving of the hair; 
all included in class 3.

תכשירים לטיפוח, ניקוי, גיוון, צביעה, הלבנה, תיקון, עיצוב
וסלסול קבוע של השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

GLISS

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211371 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9331/01/2010



Benelux , 21/11/2007 בנלוקס , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Basell Holdings B.V.

Address: Hoeksteen 66, MS  , Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 49001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Basic chemicals and basic petrochemicals, including 
acetic acid, methane carbocylic acid, ethanoic acid, 
methane carbonyl and ethanoyl, all for industrial use; 
solvents for industrial use, insofar as not included in 
other classes; propylene oxide and its derivatives, 
including butane diol, glycol, deicing fluids and 
polyols, all for industrial use; styrene, benzene and 
chemical aromatic compounds insofar as not 
included in other classes, for industrial use; chemical 
compounds with aromatic properties, for industrial 
use; polymers, including olefin polymers, olefin 
copolymers and compositions thereof, all for 
industrial use; catalysts; chemical additives for fuels; 
all included in class 1.

כימיקלים בסיסיים ופטרוכימיקלים בסיסיים, כולל חומצה
אצטית, חומצת מתאן קארבוסילית, חומצה אטנוית, קרבוניל
ואטנויל מתאן, כולם עבור שימוש תעשייתי; ממיסים לשימוש
תעשייתי, ככל שאינם נכללים בסוגים אחרים; תחמוצת פרופילן
ונגזרותיו, כולל דיול בוטאן, גליקול, נוזלים ופוליאולים להסרת
קרח, כולם עבור שימוש תעשייתי; סטירן, בנזן ותרכובות

כימיות ארומאטיות ככל שאינם נכללים בסוגים אחרים, לשימוש
תעשייתי; תרכובות כימיות עם תכונות ארומאטיות, לשימוש
תעשייתי; פולימרים, כולל פולימרי אולפין, קופולימרי אולפין
והרכבים מהם, כולם עבור שימוש תעשייתי; זרזים; תוספים

כימיים לדלקים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

LYONDELLBASELL

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211402 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9431/01/2010



Benelux , 21/11/2007 בנלוקס , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Basell Holdings B.V.

Address: Hoeksteen 66, MS  , Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 49001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Fuels, including petrol, (jet) aircraft fuel and diesel; 
lubricants; refined petroleum products (fuels and 
lubricants); non-chemical additives for fuels; all 
included in class 4.

דלקים, כולל בנזין, (סילון) דלק ודיזל למטוסים; חומרי סיכה;
מוצרי פטרוליום מזוקקים (דלקים וחומרי סיכה); תוספים שאינם

כימיים לדלקים; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

LYONDELLBASELL

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211403 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9531/01/2010



Benelux , 21/11/2007 בנלוקס , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Basell Holdings B.V.

Address: Hoeksteen 66, MS  , Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 49001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Olefin polymers or copolymers being semi-finished 
products, compositions of olefin polymers or 
copolymers being semi-finished products for 
industrial use; all included in class 17.

פולימרים או קופולימרי אולפין בהיותם מוצרים מוגמרים
למחצה, הרכבים של פולימרים או קופולימרי אולפין בהיותם
מוצרים מוגמרים למחצה לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם

בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

LYONDELLBASELL

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211404 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9631/01/2010



Ownersבעלים

Name: Yaron Artov שם: ירין אורטוב

Address: P.O.B. 1, Kfar Yona, 40300, Israel כתובת : ת.ד.1, כפר יונה, 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

Cloting, footwear; alll inclued in class 25. הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211427 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9731/01/2010



The mark is limited to the colours White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעיםלבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

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

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211480 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9831/01/2010



The mark is limited to the colours  White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in calss 
11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים

כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211482 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 9931/01/2010



The mark is limited to the colours White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

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 plastic; included in class 20.

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

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211484 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10031/01/2010



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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Household or kitchen utensils and containers (not 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; included 
in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים);
חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה;

זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי
בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולי בסוגים אחרים;

הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211487 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10131/01/2010



The mark is limited to the colours  White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעיםלבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

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

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי י
רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); הנכללים בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211490 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10231/01/2010



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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Advertising, included in class 35. פרסום, הנכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211491 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10331/01/2010



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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Travel arrangement; included in class 39. ארגון נסיעות; הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211492 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10431/01/2010



Austria , 27/12/2007 אוסטריה , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colours  White black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.  purposes; included in 
class 11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211494 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10531/01/2010



Austria , 27/12/2007 אוסטריה , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colours White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

CARD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211495 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10631/01/2010



Austria , 27/12/2007 אוסטריה , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colours White, black and 
red  as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

Household, kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (other than for painting); brush
-making materials; articles for cleaning purposes; 
steel wool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; included 
in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; מסרקות וספוגים; מברשות (פרט
למכחולים); חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי,
צמר פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט
לזכוכית לצורכי בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולי

בסוגים אחרים; הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211497 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10731/01/2010



Austria , 27/12/2007 אוסטריה , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colours  White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

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

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי י
רצפות קיימות; וילאות קיר (שאינם מאריג); הנכללים בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211499 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10831/01/2010



Austria , 27/12/2007 אוסטריה , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colours  White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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

CARD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

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

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

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211500 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 10931/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

נעלי ספורט; בנדנות; כובעי כדור בסיס; בגדים ללבוש מעל
בגדי חוף; לבוש חוף; חגורות; סינרים; ביקיני; מעילי ספורט;

מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; כובעי מצחייה, מכנסי עור; סינרי
בד; מעילים; שמלות; כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות

גולף; תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; סרטים לראש; כיסויי
ראש; לבנים; לבוש לפעוטות; מקטורנים; ג'ינסים; אפודות צמר;
מטפחות; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; עניבות; כותנות
שינה; כותנות לילה; סרבלים; פיג'מות; מכנסיים; גרביונים;
חולצות פולו; פונצ'ו; לבוש גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים;

חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית;
לבוש לשינה; גרביים; גרבי ניילון; סוודרים; מכנסי מיזע; חולצות
מיזע; בגדי ים; גופיות; מכנסיים צמודים; חולצות טי; תחתונים;

וסט; רצועות ליד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

DISNEY PIXAR UP

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211517 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11031/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Easy Nite S.r.l.

Address: Corso Matteotti 57  , Torino, 10121, Italy

Identification No.: 68500

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation, reservation services for hotel 
accommodation; all included in Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; אכסנה זמנית, שרותי
הזמנת מקומות בבתי מלון; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211568 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11131/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מלון ומגדל, אינטרנשיונל and
INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מלון ומגדל,
,INTERNATIONAL HOTEL & TOWER-אינטרנשיונל ו

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

Real estate servcies, namely, selling, lesing and 
management residential and commercial property; all 
included in class 36.

שירותי נדלן, בפרט מכירה, השכרה וניהול נכסים מסחריים
ונכסי מגורים; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

מלון ומגדל טראמפ אינטרנשיונל
TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211612 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מלון ומגדל, אינטרנשיונל and
INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מלון ומגדל,
,INTERNATIONAL HOTEL & TOWER-אינטרנשיונל ו

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

Real estate development of commercial and 
residential property; all included in class 37.

פיתוח נדל"ני של נכסים מסחריים ונכסי מגורים; כולם כלולים
בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

מלון ומגדל טראמפ אינטרנשיונל
TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211613 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11331/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מלון ומגדל, אינטרנשיונל and
INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מלון ומגדל,
,INTERNATIONAL HOTEL & TOWER-אינטרנשיונל ו

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

Golb club services and folf courses; all included in 
class 41.

שירותים בתחום מועדוני גולף, מגרשי גולף; כולם כלולים בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

מלון ומגדל טראמפ אינטרנשיונל
TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211614 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11431/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מלון ומגדל, אינטרנשיונל and
INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מלון ומגדל,
,INTERNATIONAL HOTEL & TOWER-אינטרנשיונל ו

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

hotel and accommodatin servcies; temporary lodging; 
hotel management; restaurants; food and drink 
servcies; coffee shops; bistros and bars; catering; 
function cnd conference services and teh provision of 
function and conference facilities; health spa 
servcies; health resort services, namely, providing 
food and lodging that specialize in promoting patrons; 
general health adn well-being; all incldued in class 
43.

שירותי מלונואות; לינה זמנית; ניהול מלונאות; מסעדות; שירותי
מזון ומשקאות; בתי קפה; ביסטרו ובר; קייטרינג; שירותים
לאירועים וכנסים ואספקת מתקנים לאירועם וכנסים; שירותי
ספא ובריאות; שירותי מתקני בריאות ונופש - אספקת מזון

ואכסניה המתמחים בקידום רווחה ובריאות של לקוחות; כולם
כלולים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

מלון ומגדל טראמפ אינטרנשיונל
TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211615 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11531/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PARTY ו
-HOUSE 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

Owners

Name: OP papirna s.r.o.

Address: Olsany, Czech Republic

Identification No.: 68513

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

Paper and goods of paper, paper and carton wraps, 
advertising, information and publicity products and 
matter on paper media, albums, photos, catalogues, 
calendar, brochures, tags, stickers, self-adhesive 
labels, decals, desk pads, postcards, bags; included 
in class 16.

נייר וטובין מנייר, נייר וכריכות מקרטון, פרסום, מוצרי מידע
ופרסום וחומר על נייר למדיה, אלבומים, תמונות, קטלוגים,

לחות שנה; חוברות, תוויות, מדבקות, תגים נדבקים, מדבקות
שקופות, פדים לשולחן, גלויות, תיקים, כולם כלולים בסוג זה;

הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211660 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11631/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PARTY ו
-HOUSE 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

Owners

Name: OP papirna s.r.o.

Address: Olsany, Czech Republic

Identification No.: 68513

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

Cigarette paper, packets of cigarette paper, booklets 
of cigarette paper, cigarette filters, cigarette tubes, 
filter beds, tobacco economizer, absorptive papers 
into pipes; included in class 34.

נייר סיגריות, חפיסות של נייר סיגריות, חוברות של נייר
סיגריות, פילטרים של סיגריות, גלילי סיגריות, משטחי סינון,

מתקצב עלי טבק, ניירות סופגים למקטרות; הנכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211661 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11731/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 11831/01/2010



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

Owners

Name: LOCK & LOCK CO. , LTD.

Address: 386 Gasan-Li, Seonjang-Myun,  , Asan, 
Chungnam, Republic of Korea

Identification No.: 66514

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

Combs; Tooth brushes; Brooms; Scrubbing brushes; 
Trash cans [dust bins]; Rags for cleaning; Brushes 
for cleaning tanks and containers; Cooking pans[non-
electric]; Frying pans[non-electric]; Mugs; Paper 
cups; Cutting boards; Chopsticks; Vacuum bottles; 
Flower vases; Plastic cups; Bowls, not of precious 
metal; Trays, not of precious metal; Cruets, not of 
precious metal; Household containers, not of 
precious metal; Bottles for beverages and food; 
Dishes; Buckets; Non-electric kettles; Water bottles; 
Nests of food boxes; Lunch boxes; Gloves for 
household purposes; Mess-tins; Washtubs; Toilet 
paper holders; included in class 21.

מסרקים; מברשות שיניים; מטאטאים; מברשות ניקוי; פחי זבל
(פחי אשפה); מטליות לניקוי; מברשות לניקוי מיכלים ומכולות;
מחבתות לבישול [לא חשמלי]; מחבתות לטיגון [לא חשמלי];
ספלים; כוסות נייר; קרשי חיתוך; מקלות אכילה; טרמוסים;

אגרטלי פרחים; כוסות נייר; קערות, לא ממתכת יקרה; מגשים,
לא ממתכת יקרה; צנצנות לא ממתכת יקרה; מיכלים לשימוש
ביתי, לא ממתכת יקרה; בקבוקים למשקה ולמזון; כלי שולחן;
דליים; קומקומים לא חשמליים; בקבוקי מים; סידור קופסאות

מזון; קופסאות אוכל; כפפות למטרות ביתיות; כלי אוכל
לחיילים; גיגיות כביסה; מחזיקי נייר טואלט; הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211718 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 11931/01/2010



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

Owners

Name: BRANDON BRANDS B.V.

Address: Parnassustoren-Locatellikade 1, 1076AZ 
AMSTERDAM, The Netherlands

Identification No.: 68585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצים לשיער;
משחות שיניים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANC BLEU

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211856 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12031/01/2010



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

Owners

Name: BRANDON BRANDS B.V.

Address: Parnassustoren-Locatellikade 1, 1076AZ 
AMSTERDAM, The Netherlands

Identification No.: 68585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; calculating machines; spectacles 
(optics) and sunglasses, their frames and their cases; 
clothing and footwear for protection against 
accidents, irradiation and fire; protective helmets and 
masks; included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול או דמויות;
מכונות חישוב; משקפיים (אופטיים) ומשקפי שמש, מסגרותיהם
ונרתיקיהם; הלבשה והנעלה להגנה מפני תאונות, קרינה ואש;

קסדות ומסכות הגנה; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANC BLEU

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211857 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12131/01/2010



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

Owners

Name: BRANDON BRANDS B.V.

Address: Parnassustoren-Locatellikade 1, 1076AZ 
AMSTERDAM, The Netherlands

Identification No.: 68585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Goods in precious metals and their alloys or coated 
therewith; jewellery; horological and chronometric 
instruments; included in class 14.

טובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן; תכשיטים;
מכשירים הורולוגיים וכרונומטרים; נכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANC BLEU

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211858 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12231/01/2010



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

Owners

Name: BRANDON BRANDS B.V.

Address: Parnassustoren-Locatellikade 1, 1076AZ 
AMSTERDAM, The Netherlands

Identification No.: 68585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Goods made of leather and imitations of leather; 
trunks and travelling bags; umbrellas; parasols; 
included in class 18.

טובין העשויים מעור ומחיקויי עור; תיבות ותיקי נסיעות;
מטריות, שמשיות; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANC BLEU

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211859 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12331/01/2010



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסים; עסקים כספיים; עסקי נכסי דלא ניידי;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211880 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12431/01/2010



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building construction; repair; installation services; all 
included in class 37.

בניית מבנים; תיקון; שירותי התקנה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211881 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12531/01/2010



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211882 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12631/01/2010



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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 אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של חמרת ותכנת

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211883 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12731/01/2010



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; all included in class 
44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפוח היגייני ויופי לבני
אדם וחיות; שירותי חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים כולם

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211884 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12831/01/2010



France , 29/11/2007 צרפת , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

FOR MEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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

Owners

Name: MULTALER ET CIE

Address: Colombes, France

Identification No.: 35402

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

Perfumes and cosmetics which are for men; included 
in class 3.

בשמים וקוסמטיקה לשימוש גברים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211896 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 12931/01/2010



France , 29/11/2007 צרפת , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

FOR MEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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

Owners

Name: MULTALER ET CIE

Address: Colombes, France

Identification No.: 35402

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

Beauty salons which are for men; included in class 
44.

מכוני יופי לשימוש גברים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211897 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13031/01/2010



Owners

Name: ID&T TRADEMARK B.V.

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 60259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Entertainment services relating to music, dance, 
shows, performances, sport and cultural events; 
development, production, organization and 
presentation of music and dance events; cultural 
activities; services of performing artists such as 
musical performances and dance performances; 
publishing of books, newspapers, magazines, 
software and electronic publications; providing 
information in the field of entertainment; production of 
sound and image recordings; all included in class 41.

שירותי בידור המתייחסים לאירועי מוזיקה, ריקוד, מופעים,
הצגות, ספורט ותרבות; פיתוח, הפקה, ארגון והצגה של אירועי
מוזיקה וריקוד; אירועי תרבות; שירותים של אומנים מבצעים
כגון מופעים מוזיקליים ומופעי ריקוד; פרסום של ספרים,

עיתונים, מגזינים, תוכנות ופרסומים אלקטרוניים; הענקת מידע
בתחום של בידור; הפקה של הקלטות קול ודמות; כולם כלולים

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

SENSATION

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211915 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13131/01/2010



Apparatus and devices for recording, diffusing, 
reproduction and/or receiving sound, images, 
audiovisual data and/or video signals; magnetic 
supports for records, electronic apparatus, devices 
and circuits; electronic chips and microprocessors as 
well as their media; electronic apparatus and devices 
for storing, distributing and controlling access of 
audiovisual data, telephones, cordless, wireless or 
satellite telephones, communicators; smart phones, 
namely phones with the capability of transmitting 
data, voice and images and accessing the Internet, 
sending and receiving facsimiles and e-mail; 
apparatus, devices and instruments enabling coding 
and decoding of signals; electronic apparatus and 
devices used to control access to sites or to public or 
private services; computer software for accessing 
and browsing cable networks, wireless networks, 
computer networks and global communication 
networks; computer software and programs used for 
transmission or reproduction or receiving of sound, 
images, video or data over a telecommunications 
network or system between terminals and for 
enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks and 
between the aforementioned; computer software and 
programs featuring music, movies, animation, 
electronic books, games in the field of general 
entertainment, computer application software for 
mobile phones; televisions; television and cable and 
satellite set-top boxes; software for the digital 
television, interactive television, pay television and 
the Internet television sectors; software for use in 
broadcasting of digital data, namely audio data, video 
data, information data, games and electronic mail; 
operating system software and computer system 
utilities, and computer games and video games that 
can be accessed, played and downloaded over cable 
and satellite networks, wireless networks, computer 
networks and global communication networks; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; all included in class 9.

התקנים ומתקנים עבור הקלטה, פיזור, שחזור ו/או קליטה של
קול, דמויות, נתונים אודיו-ויזואליים ו/או אותות וידאו; התקני
עזר מגנטיים עבור הקלטות; התקנים, מתקנים ומעגלים

אלקטרוניים, שבבים ומעבדים זעירים אלקטרוניים וכן מצעיהם;
התקנים ומתקנים אלקטרוניים עבור אחסון, חלוקה ובקרת

גישה של נתונים אודיו-ויזואליים; מכשירי טלפון, מכשירי טלפון
חסרי חוט, אלחוטיים או מכשירי טלפון בעלי יכולת של שידור
נתונים, קול ודמויות ובעלי גישה לאינטרנט, משלוח וקבלת
תשדורות פקסימיליה ודואר אלקטרוני; התקנים, מתקנים
ומכשירים המאפשרים קידוד והצפנה של אותות; התקנים
ומתקנים אלקטרוניים המשמשים לבקרת גישה לאתרים או
לשירותים ציבוריים או פרטיים; תוכנות מחשב עבור גישה
וחיבור לרשתות כבל; רשתות אלחוטיות, רשתות מחשב
ורשתות תקשורת גלובלית; תוכנות מחשב ותוכניות מחשב
המשמשות בהעברה או בשחזור או בקליטה של קול, דמויות,
וידאו או נתונים באמצעות רשת או מערכת טלקומיוניקציות בין
תחנות וכן עבור ההגברה והסיוע של השימוש והגישה לרשתות

מחשב ולרשתות טלפון ובין האמור לעיל; תוכנות מחשב
ותוכניות מחשב הממחישות מוזיקה, סרטים, אנימציה, ספרים
אלקטרוניים, משחקים בתחום של בידור כללי; תוכנות מחשב
ישומיות עבור טלפונים ניידים; מכשירי טלוויזיה; קופסאות
טלוויזיה וכבל ולווין; תוכנות מחשב עבור מגזרי טלוויזיה

דיגיטלית, טלוויזיה אינטראקטיבית, טלוויזיה בתשלום וטלוויזיה
באינטרנט; תוכנות מחשב לשימוש בשידור של נתונים

דיגיטליים, דהיינו נתוני אודיו, נתוני וידאו, נתוני מידע, משחקים
ודואר אלקטרוני; תוכנות מחשב למערכת הפעלה ועזרי מערכת
מחשב ומשחקי מחשב ומשחקי וידאו הניתנים לגישה, משחק
והורדה דרך רשתות כבל ולווין, רשתות אלחוטיות, רשתות

מחשב ורשתות תקשורת גלובלית; מכונות למכירה אוטומטית
ומנגנונים עבור התקנים מופעלי מטבע; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ACCESS EMOTION

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211916 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13231/01/2010



Owners

Name: KUDELSKI S.A.

Address: Cheseaux sur Lausanne, Switzerland

Identification No.: 40222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ז שבט תש"ע - 13331/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KUDELSKI S.A.

Address: Cheseaux sur Lausanne, Switzerland

Identification No.: 40222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Broadcasting and reception of free television 
programmes and those which must be paid for, data 
transmission and reception services via 
telecommunication means; broadcasting of data via 
computer networks; all included in class 38.

שידור וקליטה של תוכניות טלוויזיה ללא תשלום ושל כאלה
שעבורן יש לשלם; שירותי שידור וקליטה של נתונים באמצעות
אמצעי טלקומיוניקציה; שידור של נתנונים באמצעות רשתות

מחשב; כולם כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

ACCESS EMOTION

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211917 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13431/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KUDELSKI S.A.

Address: Cheseaux sur Lausanne, Switzerland

Identification No.: 40222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Entertainment, organization and handling of sporting 
and cultural activities; ticket agency services; 
information services, in particular production of 
programs broadcasted via radio, television or 
Internet; all included in class 41.

בידור; ארגון וניהול של פעילויות ספורט ותרבות; שירותי סוכנות
כרטיסים; שירותי מידע, במיוחד הפקה של תוכניות המשודרות
באמצעות רדיו, טלוויזיה או אינטרנט; כולם כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

ACCESS EMOTION

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211918 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13531/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KUDELSKI S.A.

Address: Cheseaux sur Lausanne, Switzerland

Identification No.: 40222

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Design, development, updating, maintenance and 
testing of software for digital television, interactive 
television and pay television systems, namely for 
decoders, portable television receivers, portable 
audio and video players, and mobile devices with 
video receivers; design, development, updating, 
maintenance and testing of software for systems for 
management of data broadcasting design, 
development, testing and adaptation of digital 
television systems; interactive television systems; 
pay television systems and digital data broadcasting 
systems, namely audio data, video data, information 
data, games and electronic mail; technical studies 
concerning cable television, satellite television, 
terrestrial television and video broadcasting via 
Internet; all included in class 42.

תכנון, פיתוח, עדכון,אחזקה ובדיקה של תוכנות מחשב עבור
טלוויזיה דיגיטלית, טלוויזיה אינטראקטיבית ומערכות טלוויזיה
בתשלום, דהיינו עבור התקני הצפנה, התקני קליטת טלוויזיה
ניידים, נגני אודיו ווידאו ניידים ומתקנים ניידים בעלי התקני
קליטת וידאו; תכנון, פיתוח, עדכון, והתאמה של מערכות

טלוויזיה דיגיטלית, מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, מערכות
טלוויזיה בתשלום ומערכות שידור נתונים דיגיטלים, דהיינו נתוני

אודיו, נתוני וידאו, נתוני מידע, משחקים ודואר אלקטרוני;
מחקרים טכניים בנוגע לטלוויזיה בכבלים, טלוויזיה לווינית,

טלוויזיה ארצית ושידור וידאו באמצעות האינטרנט; כולם כלולים
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ACCESS EMOTION

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211919 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13631/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Non alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages as well as effervescent 
(sherbet) tablets and effervescent powders for drinks 
and non-alcoholic cocktails, all included in class 32.

משקאות שאינם אלכוהולים לרבות משקאות מרעננים,
משקאות אנרגיה, משקאות חלביים, איזוטונים היפרטונים

והיפוטוניים, לשימוש כפי שנדרש או/על ידי אתלטים); בירה,
בירה מאלט, בירת חיטה, פורטר, משקאות משכרים, שיכר
לתת וגדולים מכך, משקאות מאלט בלתי משכרים, מים

מינרלים  ומוגזים, משקאות פרי ומיצי פירות, סירופים, מצרכים
ושאר חומרים הדרושים להכנת משקאות לרבות כדורי תוססים
(גלידת פירות) ואבקות להכנת משקאות ולקוקטילים שאינם

אלכוהוליים, הכל כלול בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211929 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13731/01/2010



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

ט"ז שבט תש"ע - 13831/01/2010



France , 04/12/2007 צרפת , 04/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: STMICROELECTRONICS N.V

Address: Schiphol Boulevard 265 A'dam Airp., 
Luchthaven Schiphol, The Netherlands

Identification No.: 67442

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

Integrated circuits, semiconductors microcontrollers, 
microprocessors, on-board microprocessors; all 
included in class 9.

מעגלים משולבים, מוליכים למחצה, מיקרוקונטרולרים, מעבדי
מיקרו, מעבדי מיקרו "און-בורד"; הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

STM8

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211930 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 13931/01/2010



Ownersבעלים

Name: P.M.I. Trading and Enterprise Ltd. שם: פי.אם.איי. סחר וייזום בע"מ

Address: 10 Nahalat Yitzhak Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב נחלת יצחק 10  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512133174מספר זיהוי: 512133174

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Education, entertainment, culture and sports 
services; providing information in the fields of 
education, entertainment,  culture and sports, 
including via cellular phones and the Internet; game 
services, namely, providing online games services 
and providing electronic games services; all included 
in class 41.

שירותי חינוך, בידור, תרבות וספורט; מתן מידע בנושאי חינוך,
בידור, תרבות וספורט, לרבות באמצעות טלפונים סלולאריים
והאינטרנט; שירותי משחקים, דהיינו אספקת שירותי משחקים
מקוונים ואספקת שירותי משחקים אלקטרוניים; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

סופרגול

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211938 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14031/01/2010



Germany , 21/12/2007 גרמניה , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG

Address: Alte Nussdorfer Str. 13  , Uberlingen, 88662, 
Germany

Identification No.: 68597

Name: Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH

Address: Werftrasse 112-114  , Kiel, 24143, Germany

Identification No.: 68598

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Computers, in particular fire control computers for 
launching missiles of all kinds, interfaces, in 
particular between computers and missiles of all 
kinds; computer software for controlling the launching 
of missiles of all kinds; included in class 9.

מחשבים, במיוחד מחשבים לפיקוח אש לשיגור טילים מכל
הסוגים, ממשקים, במיוחד בין מחשבים וטילים מכל הסוגים;
תוכנת מחשב לשליטה בשיגור טילים מכל הסוגים; הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

IDAS

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211947 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14131/01/2010



Germany , 21/12/2007 גרמניה , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG

Address: Alte Nussdorfer Str. 13  , Uberlingen, 88662, 
Germany

Identification No.: 68597

Name: Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH

Address: Werftrasse 112-114  , Kiel, 24143, Germany

Identification No.: 68598

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Updating computer software, for launching missiles 
of all kinds; included in class 42.

עדכון תוכנת מחשב עבור שיגור  טילים מכל הסוגים; הנכללים
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

IDAS

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211951 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עולם חדש של בילוי ואופנה,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם חדש
של בילוי ואופנה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Lev Hamifratz Ltd. שם: לב המפרץ בע"מ

Address: 55 Hahistadrut St., Haifa, 32960, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 55  , חיפה, 32960, ישראל

Identification No.: 511187528מספר זיהוי: 511187528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד.15065, חיפה, 31905, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211959 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14331/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עולם חדש של בילוי ואופנה,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם חדש
של בילוי ואופנה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Lev Hamifratz Ltd. שם: לב המפרץ בע"מ

Address: 55 Hahistadrut St., Haifa, 32960, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 55  , חיפה, 32960, ישראל

Identification No.: 511187528מספר זיהוי: 511187528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד.15065, חיפה, 31905, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211960 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14431/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עולם חדש של בילוי ואופנה,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם חדש
של בילוי ואופנה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Lev Hamifratz Ltd. שם: לב המפרץ בע"מ

Address: 55 Hahistadrut St., Haifa, 32960, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 55  , חיפה, 32960, ישראל

Identification No.: 511187528מספר זיהוי: 511187528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד.15065, חיפה, 31905, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211961 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14531/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עולם חדש של בילוי ואופנה,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם חדש
של בילוי ואופנה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Lev Hamifratz Ltd. שם: לב המפרץ בע"מ

Address: 55 Hahistadrut St., Haifa, 32960, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 55  , חיפה, 32960, ישראל

Identification No.: 511187528מספר זיהוי: 511187528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד.15065, חיפה, 31905, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211962 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14631/01/2010



Ownersבעלים

Name: Lev Hamifratz Ltd. שם: לב המפרץ בע"מ

Address: 55 Hahistadrut St., Haifa, 32960, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 55  , חיפה, 32960, ישראל

Identification No.: 511187528מספר זיהוי: 511187528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד.15065, חיפה, 31905, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

סינמול

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211963 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14731/01/2010



Ownersבעלים

Name: Lev Hamifratz Ltd. שם: לב המפרץ בע"מ

Address: 55 Hahistadrut St., Haifa, 32960, Israel כתובת : רחוב ההסתדרות 55  , חיפה, 32960, ישראל

Identification No.: 511187528מספר זיהוי: 511187528

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד.15065, חיפה, 31905, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

CINEMALL

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211964 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 14831/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 14931/01/2010



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

Owners

Name: The MathWorks, Inc.

Address: 3 Apple Hill Drive  , Natick, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 17488

(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

Prerecorded magnetic data carriers, prerecorded 
disks, prerecorded CDROMs, prerecorded computer 
software, namely, computer programs for computer 
software development and computer software 
verification and validation; all included in class 9.

זיכרונות מדיה מגנטית מוקלטת מראש, תקליטונים מוקלטים
מראש, תקליטורים מוקלטים מראש, תוכנת מחשב מוקלטת
מראש, דהיינו, תוכנות מחשב לפיתוח תוכנות למחשבים

ותוכנת מחשב לאישור וזיהוי; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services for which priority is not claimed סחורות/שירותים לגביהם לא נטען דין קדימה

Prerecorded magnetic data carriers, 
prerecorded disks, prerecorded CDROMs, 
prerecorded computer software, all featuring 
programs for computer software 
development and computer software 
verification and validation; computer 
software development tools, computer 
software verification and validation tools; all 
included in class 9.

נושאי מידע מגנטיים מוקלטים מראש, דיסקים
מוקלטים מראש, CDROMS מוקלטים מראש,

תוכנות מחשב מוקלטות מראש, אשר כולם נושאים
תוכנות העוסקות בתוכנת מחשב, ותוכנות העוסקות
באימות תוכנות מחשב; כלים לפיתוח תוכנות מחשב,
ותיקוף כלים לאימות ותיקוף תוכנת מחשב; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class 9 סוג: 9

U.S.A. , 13/03/2008 ארה"ב , 13/03/2008

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

POLYSPACE

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211975 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15031/01/2010



U.S.A. , 13/03/2008 ארה"ב , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: The MathWorks, Inc.

Address: 3 Apple Hill Drive  , Natick, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 17488

(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

Printed technical and computer manuals, guides and 
documentation for computer software development 
and computer software verification and validation; 
printed instructional material on computer software 
development, and computer software verification and 
validation; printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of computer software 
development and computer software verification and 
validation; printed evaluation reports in the field of 
computer software development and computer 
software verification and validation, and educational 
publications, namely, training manuals in the field of 
computer software development and computer 
software verification and validation; alll included in 
class 16.

ספרי הוראות שימוש טכני וספרי הוראות שימוש למחשבים,
מדריכים ומסמנים בנושאי פיתוח תוכנות מחשב, אימות ותיקוף
תוכנות מחשב; חומרי הסבר מודפסים העוסקים בנושאי פיתוח
תוכנות מחשב ואימות ותיקוף תוכנות מחשב; חומרי הסבר

מודפסים למטרות חינוך והוראה בתחומי פיתוח תוכנות מחשב
ואימות ותיקוף תוכנות מחשב; דוחות הערכה מודפסים בתחומי
פיתוח תוכנות מחשב אימות ותיקוף תוכנות מחשב, ופירסומים
חינוכיים, דהיינו, מדריכי הכשרה בתחומי פיתוח תוכנות מחשב,

אימות ותיקוף תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

POLYSPACE

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211976 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15131/01/2010



U.S.A. , 13/03/2008 ארה"ב , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: The MathWorks, Inc.

Address: 3 Apple Hill Drive  , Natick, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 17488

(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

Training services in the field of computer software 
development, and computer software verification and 
validation, educational services, namely, conducting 
seminars, symposiums, and workshops in the field of 
computer software development, and computer 
software verification and validation, and distribution 
of materials in connection therewith; all included in 
class 41.

שירותי הכשרה בתחומי פיתוח תוכנות מחשב ואימות ותיקוף
תוכנות מחשב, שירותים חינוכיים, דהיינו, עריכת סמינרים,
סימפוזיונים, וסדנאות בתחומי פתוח תוכנות מחשב ואימות

ותיקוף תוכנות מחשב, והפצת חומרים בקשר לכל האמור לעיל;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

POLYSPACE

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211977 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15231/01/2010



U.S.A. , 13/03/2008 ארה"ב , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: The MathWorks, Inc.

Address: 3 Apple Hill Drive  , Natick, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 17488

(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

Computer software consultation, computer software 
design for others, computer software development, 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer software 
systems for others, installation of computer software, 
maintenance of computer software, development of 
computer software development tools and computer 
software utilities for others, development of computer 
software libraries used to model computer software 
functions, technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems, 
updating of computer software for others, providing 
information in the field of computer software 
development and computer software verification and 
validation; all included in class 42.

ייעוץ לגבי תוכנות מחשב, עיצוב תוכנות מחשב עבור אחרים,
פיתוח תוכנות מחשב, שירותי ייעוץ בתחומי העיצוב, הסלקציה,
היישום והשימוש במערכות של תוכנות מחשב עבור אחרים,

התקנת תוכנות מחשב, תחזוקה של תוכנות מחשב, פיתוח כלי
פיתוח לתוכנות מחשב, פיתוח תוכנית שירות עבור אחרים,

פיתוח סיפריות תוכנות מחשב המיועדות לפיתוח פונקציות של
תוכנות מחשב, שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, איתור וטיפול
בבעיות בתוכנות מחשב, עדכון תוכנות מחשב עבור אחרים,
אספקת מידע בתחומי פיתוח תוכנות מחשב ואימות ותיקוף

תוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

POLYSPACE

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211978 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15331/01/2010



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

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

Advertising and advertising consulting services, 
namely, providing services in the form of software as 
a service; search engine marketing; all included in 
class 35.

שירותי פרסום וייעוץ לפרסום, דהיינו, מתן שירותי תוכנה
כשירות; שיווק באמצעות מנועי חיפוש; הנכלים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

KENSHOO

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211979 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15431/01/2010



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

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

Internet online advertising services, namely, software 
as a service for management and optimization of 
online advertising campaigns; all inlucded in class 
42.

שירותי פרסום אינטרנטיים, דהיינו, תוכנה כשירות לניהול
ואופטימיזציה של מסעות פרסום אינטרנטיים; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

KENSHOO

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211980 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15531/01/2010



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

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

Advertising and advertising consulting services, 
namely, providing services in the form of software as 
a service; search engine marketing; all included in 
class 35.

שירותי פרסום וייעוץ לפרסום, דהיינו, מתן שירותי תוכנה
כשירות; שיווק באמצעות מנועי חיפוש; הנכלים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PPTC

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211983 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15631/01/2010



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

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

Internet online advertising services, namely, software 
as a service for management and optimization of 
online advertising campaigns; all included in class 
42.

שירותי פרסום אינטרנטיים, דהיינו, תוכנה כשירות לניהול
ואופטימזצה של מסעות פרסום אינטרנטיים; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PPTC

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211984 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15731/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מוזלים, פשוט זולים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מוזלים,
פשוט זולים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: 2 BUY MARKET LTD שם: טו באי מרקט בע"מ

Address: כתובת : רחוב לוינסקי 18  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513665414מספר זיהוי: 513665414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Naveh & Co., Advs.

Address: 157 Ygal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: א. נוה ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 157  , תל אביב, 67443, ישראל

Chain store for the sell of kitchen utensils, household 
utensils, toys, stationery, haberdashery, pachages, 
and other similar goods.

רשת חנויות לממכר כלי מטבח, כלי בית, צעצועים, כלי כתיבה,
מוצרי סדקית, אריזות, ומוצרים אחרים כגון אלו.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211985 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15831/01/2010



Ownersבעלים

Name: TRIMA, ISRAEL PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS, MAABAROT LTD.

שם: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ

Address: Kibbutz Maabarot  , Post Maabarot, 40230, 
Israel

כתובת : קיבוץ מעברות  , דואר מעברות, 40230, ישראל

Identification No.: 510008402מספר זיהוי: 510008402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Trima Israel Pharmaceutical Products Maabarot 
Ltd.

Address: Kibbutz Maabarot  , Post Maabarot, 40230, 
Israel

שם: תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ

כתובת : קיבוץ מעברות  , דואר מעברות, 40230, ישראל

Pharmaceutical and veterinary preparations for 
human and animal use to treat superfacial skin 
infections; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ווטרינריים נגד זיהומים על פני העור בבני
אדם ובבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

פוסיתרים
FUSITRIM

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212018 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 15931/01/2010



Ownersבעלים

Name: NIKVER Ltd. שם: ניקבר בע"מ

Address: 27 Namir road  , Tel Aviv, 64920, Israel כתובת : דרך נמיר 27  , תל אביב, 64920, ישראל

Identification No.: 514131143מספר זיהוי: 514131143

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 64920, Israel

שם: שלם-גרופמן, עו"ד

כתובת : דרך נמיר 27  , תל אביב, 64920, ישראל

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לבירור,
לייבוש, לאיוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים

כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212019 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16031/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Food industry and trading 
Co., Inc separately, but in the combination of the 
mark.

Food רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
industry and trading Co., Inc בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ALTINMARKA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 68635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Sanitary preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth; dental wax; disinfectants; all included 
in class 5.

תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; חומרים דיאטטיים
המותאמים לשימוש רפואי, מזון ןתינוקות; אספלניות, חומרי
חבישה; חומרים למילוי שיניים, שעווה המשמשת לריפוי

שיניים; חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212082 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16131/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Gida Sanayi Ve Ticaret 
A.S  separately, but in the combination of the mark.

Gida  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Sanayi Ve Ticaret A.S בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ALTINMARKA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 68635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מוקפאים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים,
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212083 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Gida Sanayi Ve Ticaret 
A.S separately, but in the combination of the mark.

Gida רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Sanayi Ve Ticaret A.S  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: ALTINMARKA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 68635

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוגו, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופח; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212084 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16331/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: Minsari Ltd. שם: מנסארי בע"מ

Address: P.O.B. 194, Moshav Borgata, 42860, Israel כתובת : ת.ד.194, מושב בורגתה, 42860, ישראל

Identification No.: 513648360מספר זיהוי: 513648360

Baby carriers, diapperbags; all included in class 18. מנשאים לתינוקות, תיקי החתלה; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212085 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16431/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Unprocessed plastic pellets, sheets and/or granules; 
all included in class 1.

טבליות, יריעות ו/או גרגרי פלסטיק לא מעובדים; הנכללים כולם
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212102 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16531/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Valves, electrically operated; digital offset color 
printing press; all included in class 7.

שסתומים מופעלים חשמךית; מכבש דפוס אופסט דיגיטאלי
צבעוני; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212103 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16631/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Appliance wiring material; capacitor 
(electrochemical); connectors for use in data, signal, 
control and power applications; control, monitoring 
and auxiliary equipment; direct plug-in and cord 
connected Class 2 power units; fuses 
(supplemental); HID ballasts; pseudowire access 
cards, digital print engines, external radio ready 
setups, remote terminal units, speech recognition 
boards, contactless smart reader cards, CPU dual 
inline memory modules, power dual inline memory 
modules, CPU system intercommunication 
processors, power system intercommunication 
processors, LTU power modules, telephone ring 
generators, flash disks, gigabit ethernet PCI server 
adapters, and gigabit ethernet PCI bypass server 
adapters; laboratory use electrical equipment; 
lifesaving equipment (marine); lithium batteries; 
insulated copper (or aluminum) electric conductors 
used in motors, transformers and other electrical 
equipment; measuring, testing and signal generating 
equipment; power circuit and motor-mounted 
apparatus; power conversion equipment; power 
supplies for use in hazardous locations; power 
supplies; power supplies for use in low voltage 
halogen lighting systems and/or fixtures; 
programmable controllers; protective relays; 
receptacles for plugs and attachment plugs; sign 
accessories; temperature indicating and regulating 
equipment; transformers (construction only); 
transformers (general purpose); uninterruptible power 
supply equipment; wiring (printed); all included in 
class 9.

חומר חיווט למתקנים; קבלים (אלקטרוכימיים); מחברים
לשימוש ביישומי נתונים, אותות, בקרה וכוח; ציוד בקרה ניטור
וסיוע; יחידות כוח מסוג 2 עם חיבור ישיר לשקע ולכבל; נתיכים
(נוספים); זבוריות HID; כרטיסי גישה פסאודו-מחווטים, מנועי
דפוס דיגיטאלי, הגדרות תצורה חיצוניות מוכנות לרדיו, יחידות
מסוף מרוחקות, לוחות לזיהוי דיבור, כרטיסי קורא חכמים ללא
מגע, מודולי זכרון CPU דואליים שהם אין-ליין, מודולי זכרון כוח
,CPU דואליים שהם אין-ליין, מעבדי תקשורת פנים של מערכת

,LTU מעבדי תקשורת פנים של מערכת כוח, מודולי כוח
מחוללי צלצול טלפון, דיסקי פלאש, מתאמי שרת גיגה ביט

אתרנט PCI, ומתאמי שרת עוקפים גיגה ביט אתרנט PCI; ציוד
חשמלי לשימוש במעבדה; ציוד להצלת חיים (ימי); סוללות
ליתיום; מוליכים חשמליים מבודדים מנחושת (או אלומיניום)
המשמשים במנועים, שנאים וציוד חשמלי אחר; ציוד למדידה,
לבדיקה וליצירת אותות; התקן של מעגל כח ושל מנוע מורכב;
ציוד המרת כוח; ספקי כוח לשימוש במקומות מסוכנים; ספקי
כוח; ספקי כוח לשימוש במערכות ו/או גופי תאורת הלוגן נמוכי
מתח; בקרים הניתנים לתכנות; ממסרים מגנים; כלי-קיבול
לתקעים ותקעים כפולים; אביזרי שילוט; ציוד לציון וויסות

טמפרטורה; שנאים (לבניה בלבד); שנאים (למטרות כלליות);
ציוד לאספקת כוח שלא ניתן להפסקה; חיווט (מודפס);

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212104 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16731/01/2010



Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 16831/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical equipment; all included in class 10. ציוד רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212105 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 16931/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Condensers (refrigerant); evaporators (refrigerant); 
low voltage lighting systems, power units, luminaires 
and fittings; all included in class 11.

מעבים (מצננים); מאיידים(מצננים); מערכות תאורה בעלות
מתח נמוך, יחידות כוח, גופי תאורה ואביזרים; הנכללים כולם

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212106 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17031/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Printing materials; all included in class 16. חומרי דפוס; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212107 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17131/01/2010



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

Application according to section 14  to register a 
Certification mark

בקשה לפי סעיף 14  לרישום סימן מאשר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Molded polymeric parts; parts and enclosures made 
from materials that are electroplated, metal foil hot 
atamped or vacuum metalized; polymeric materials - 
filament wound tubing, industrial laminates 
(vulcanized); fiber and materials for use in fabricating 
recognized printed wiring boards; systems for 
electrical insulation; all included in class 17.

חלקים פולימריים מעוצבים; חלקים ומארזים העשויים מחומרים
פילימריים שעברו ציפוי באלקטרוליזה, הטבעה חמה עם רדיד
כסף או ציפוי מתכתי בריק; חומרים פולימריים - צנרת עם
חוטים מתפתלים, למינציות תעשייתיות (מגופרות); סיבים

וחומרים לשימוש ביצור לוחות חיווט מזוהים מודפסים; מערכות
לבידוד חשמלי; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212108 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17231/01/2010



Ownersבעלים

Name: M.A Weinstock שם: מ.א. וינשטוק בע"מ

Address: Halhav 6, P.O.B. 1864, Holon, 58118, Israel כתובת : רח' הלהב 6, ת.ד.1864, חולון, 58118, ישראל

Identification No.: 511057846מספר זיהוי: 511057846

חברה פרטית

Importing, marketing, sale and supply of products for 
metalworking; importing, marketing, sale and supply 
of oils and emulsions for industry; importing, 
marketing, sale and supply of accessories and 
machine parts, collets, guide bushes, cutting tools, 
drills, milling tools, turning tools, grinding tools and 
polishing tools; all included in class 35.

ייבוא, שיווק, מכירה והספקה של מוצרים המשמשים לעיבוד
שבבי; ייבוא, שיווק, מכירת ואספקת שמנים שמנים ואמולסיות
לתעשייה; ייבוא, שיווק, מכירה ואספקת אביזרים וחלקי מכונות,
תפסניות, מובילים, כלי חיתוך, קידוח, כרסום, חריטה, השחזה

וליטוש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212137 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17331/01/2010



Ownersבעלים

Name: M.A Weinstock שם: מ.א. וינשטוק בע"מ

Address: כתובת : רח' הלהב 6, ת.ד.1864, חולון, 58118, ישראל

Identification No.: 511057846מספר זיהוי: 511057846

חברה פרטית

Importing, marketing, sale and supply of products for 
metalworking; importing, marketing, sale and supply 
of oils and emulsions for industry; importing, 
marketing, sale and supply of accessories and 
machine parts, collets, guide bushes, cutting tools, 
drills, milling tools, turning tools, grinding tools and 
polishing tools; all included in class 35.

ייבוא, שיווק, מכירה והספקה של מוצרים המשמשים לעיבוד
שבבי; ייבוא, שיווק, מכירת ואספקת שמנים שמנים ואמולסיות
לתעשייה; ייבוא, שיווק, מכירה ואספקת אביזרים וחלקי מכונות,
תפסניות, מובילים, כלי חיתוך, קידוח, כרסום, חריטה, השחזה

וליטוש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

WEINSTOCK

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212138 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17431/01/2010



Ownersבעלים

Name: M.A Weinstock שם: מ.א. וינשטוק בע"מ

Address: כתובת : רח' הלהב 6, ת.ד.1864, חולון, 58118, ישראל

Identification No.: 511057846מספר זיהוי: 511057846

חברה פרטית

Importing, marketing, sale and supply of products for 
metalworking; importing, marketing, sale and supply 
of oils and emulsions for industry; importing, 
marketing, sale and supply of accessories and 
machine parts, collets, guide bushes, cutting tools, 
drills, milling tools, turning tools, grinding tools and 
polishing tools; all included in class 35.

ייבוא, שיווק, מכירה והספקה של מוצרים המשמשים לעיבוד
שבבי; ייבוא, שיווק, מכירת ואספקת שמנים שמנים ואמולסיות
לתעשייה; ייבוא, שיווק, מכירה ואספקת אביזרים וחלקי מכונות,
תפסניות, מובילים, כלי חיתוך, קידוח, כרסום, חריטה, השחזה

וליטוש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

וינשטוק

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212139 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17531/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DEAD SEA COSMETIC, 
but in the combination of the mark.

DEAD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SEA COSMETIC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GARAN S.K LTD. שם: גאראן ס.ק. בע"מ

Address: Moshe aviv tower 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, Israel

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינקי 7, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513890913מספר זיהוי: 513890913

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

Cosmetic products containing materials originating 
from the dead sea; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה המכילים חומרים שמקורם בים המלח;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212143 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17631/01/2010



U.S.A. , 03/01/2008 ארה"ב , 03/01/2008

Priority Date דין קדימה

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
ELECTRONICS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The MathWorks, Inc.

Address: 3 Apple Hill Drive  , Natick, Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 17488

(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

Engineering software, namely, computational 
software for modeling, simulating and analyzing 
circuits; all in class 9.

תוכנות הנדסה, דהיינו, תוכנות חישובית לעיצוב, סימולציה
וניתוח מעגלים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SimElectronics

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212154 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17731/01/2010



Germany , 24/01/2008 גרמניה , 24/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Heraeus Kulzer GmbH

Address: Hanau, Germany

Identification No.: 38799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Surgical and dental instruments and apparatus; 
implants, artificial teeth, dentures, orthodontic 
appliances, dental pins, dental restorations, artificial 
limbs, eyes, and teeth; all included in class 10.

כלים ומכשירים כירורגיים ודנטאליים; שתלים, שיניים
מלאכותיות, תותבות, מתקנים אורטודנטיים, סיכות דנטאליות,

שחזורים דנטאליים, איברים, עיניים, ושיניים מלאכותיים;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Cara

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212181 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17831/01/2010



Germany , 24/01/2008 גרמניה , 24/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Heraeus Kulzer GmbH

Address: Hanau, Germany

Identification No.: 38799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Processing of materials, namely processing of 
products for dental technology and dental medicine 
such as dental restorations and parts thereof, 
processing of materials for the manufacture of 
products for dental medicine and dental technology 
such as dental restorations and parts thereof; 
services of a dental laboratory technician or a dental 
laboratory; all included in class 40.

עיבוד של חומרים, דהיינו עיבוד של מוצרים לטכנולוגיה
דנטאלית ולרפואה דנטאלית כמו שחזורים דנטאליים וחלקיהם,

עיבוד של חומרים לייצור של מוצרים לרפואה דנטאלית
ולטכנולוגיה דנטאלית כמו שחזורים דנטאליים וחלקיהם;

הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Cara

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212183 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 17931/01/2010



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

STUDIO 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

Ownersבעלים

Name: M.C. Studio Ltd. שם: אם.סי. סטודיו בע"מ

Address: 32 Maskit Street  , Herzaliya Pituach, Israel כתובת : רח' משכית 32  , הרצליה פיתוח, 46733, ישראל

Identification No.: 514015429מספר זיהוי: 514015429

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

Light apparatus and devices; light fixtures; lamps, 
wall fitting, ceiling fitting, desk lamps, hanging 
pendant, standing lamps, chandeliers, bulbs, neons, 
fluorescent lamps, ceiling fans, garden lighting, and 
parts and fittings for all the aforesaid goods; included 
in class 11.

התקני ומכשירי תאורה; גופי תאורה; מנורות, מנורות קיר,
מנורות תקרה, מנורות שולחן, מנורות תלויות, מנורות עומדות,
נברשות, נורות, ניאונים, פלורסנטים, מאווררי תקרה, תאורת-
גן, וחלקים ומתאמים לכל הסחורות הנ"ל; הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212184 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18031/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים NET ו-
STICK 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

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Electric/electronic apparatus which is used alone or 
with electric/electronic apparatus for 
recording/transmitting/receiving of information, data 
and files through wireless/cellular/wire/optic 
communication; modems; cellular devices; memory 
devices; routers; telecommunication systems; 
communication appliance; wireless antennas and any 
other internet or IP network connection; installation 
software for all the aforesaid goods; installation, 
instruction and operation manuals for all the 
aforesaid goods sold therewith; all included in class 
9.

התקן חשמלי/אלקטרוני המשמש לבד או במשולב עם התקנים
חשמליים/אלקטרוניים לשמירה/העברה/קבלת מידע, נתונים

וקבצים באמצעות תקשורת אלחוטית/סלולארית/קווית/אופטית;
מודמים; מכשירם סלולאריים; התקני זיכרון; נתבים; מערכות
תקשורת; מכשירי קשר, אנטנות אלחוטיות וכל אמצעי חיבור

אחר לאינטרנט ולרשת IP; תוכנות התקנה לכל הטובין
הנכללים לעיל; מדריכי התקנה, הנחיה והפעלה לכל הטובין
הנכללים לעיל הנמכרים יחד עימם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NETSTICK

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212196 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18131/01/2010



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, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Pharmaceutical preparations for use in stimulating 
blood cell production; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בהמרצת ייצור תאי דם; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212213 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words NET, STICK and the 
device of electronic communication separately, but in 
the combination and form appearing in the mark.

,NET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STICK ובדמות של התקן תקשורת אלקטרוני בנפרד, אלא

בהרכב ובצורה המופיעים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: PELEPHONE COMMUNICATIONS LTD. שם: פלאפון תקשורת בע"מ

Address: 33 Yitschak Rabin Road  , Givatayim, Israel כתובת : דרך יצחק רבין 33  , גבעתיים, ישראל

Identification No.: 511076572מספר זיהוי: 511076572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Electric/electronic apparatus which is used alone or 
with electric/electronic apparatus for 
recording/transmitting/receiving of information, data 
and files through wireless/cellular/wire/optic 
communication; modems; cellular devices; memory 
devices; routers; telecommunication systems; 
communication appliance; wireless antennas and any 
other internet or IP network connection; installation 
software for all the aforesaid goods; installation, 
instruction and operation manuals for all the 
aforesaid goods sold therewith; all included in class 
9.

התקן חשמלי/אלקטרוני המשמש לבד או במשולב עם התקנים
חשמליים/אלקטרוניים לשמירה/העברה/קבלת מידע, נתונים

וקבצים באמצעות תקשורת אלחוטית/סלולארית/קווית/אופטית;
מודמים; מכשירם סלולאריים; התקני זיכרון; נתבים; מערכות
תקשורת; מכשירי קשר, אנטנות אלחוטיות וכל אמצעי חיבור

אחר לאינטרנט ולרשת IP; תוכנות התקנה לכל הטובין
הנכללים לעיל; מדריכי התקנה, הנחיה והפעלה לכל הטובין
הנכללים לעיל הנמכרים יחד עימם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212217 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18331/01/2010



Ownersבעלים

Name: Syber Fashion and Marketing Ltd. שם: סייבר אופנה ושיווק בע"מ

Address: 177 Ben Yehuda St., Tel Aviv, 63805, Israel כתובת : רח' בן יהודה 177  , תל אביב, 63805, ישראל

Identification No.: 513033282מספר זיהוי: 513033282

ביגוד אופנה, נעליים, כובעים ואקססוריז לנשים וגברים.

סוג: 25

סחורות/שירותים

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212238 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18431/01/2010



U.S.A. , 06/02/2008 ארה"ב , 06/02/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
482653000, U.S.A.

Identification No.: 800499

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks and vans; all included in class 12.

רכב קרקע מנועיים, בעיקר מכוניות, רכבי ספורט שטח,
משאיות, רכבים מסחריים; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

ORLANDO

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212279 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18531/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words NATURE and BIO-
ORGANIC, but in the combination of the mark.

NATURE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-BIO-ORGANIC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Moshe Eliyahu Hadar Oz שם: משה אליהו הדר עוז

Address: 34/3 Rachmilevich Street, P.O.B. 44228, 
Jerusalem, 97841, Israel

כתובת : רחוב רחמילביץ 34/3, ת.ד.44228, ירושלים, 97841,
ישראל

Identification No.: 925446מספר זיהוי: 925446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foam; shampoos; hair conditioners; 
creams, gels, moisturizers; powders; toiletries; 
aftershaves; make-up preparations; preparations for 
solar radiation protection; deodorants for personal 
use; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתרים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב,

תכשירי איפור; תכשירים להגנה בפני קרינת השמש;
דאודורנטים לשימוש אישי; משחות שיניים; כולם כלולי בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

NATURE BIO-ORGANIC

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212283 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18631/01/2010



Switzerland , 16/06/2008 שוויץ , 16/06/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212319 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 18731/01/2010



Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community 
service projects; providing pro bono business 
consulting services to charitable organizations, 
individuals, educational institutions and 
organizations, relief organizations and other non-
profit organizations; business services, namely 
assisting others in the establishment of charitable 
organizations; consulting services related to the 
administrative coordination of organizations providing 
philanthropic services; business consulting in the 
fields of enterprise performance management, 
financial management, communications solutions, 
human resource management, customer service 
management, corporate and merger strategy and 
post-merger integration strategy, supply chain and 
inventory and warranty management, outsourcing of 
business functions and processes, change 
management, customer relationship management, 
information technology strategy and transformation, 
digital media content management, data and privacy 
security management, health records, medical 
records and disease and laboratory information 
management, financial information management, 
authentication and identity records management; 
Business information services in the nature of 
providing information on business opportunities, 
business advice and analysis of markets, business 
management consulting with relation to strategy, 
marketing, sales, operation, product design 
particularly specializing in the use of analytic models 
for the understanding and predicting of consumers, 
businesses, and market trends and actions, brand 
concept and brand development services for 
corporate clients, brand imagery consulting services, 
consulting services in the field of research and 
development for new products, expansion of existing 
product lines, and quality improvement business 
consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products, profit survey 
and analysis, financial statement preparation and 
analysis for businesses, business risk management 
consultation, records management services, namely, 
document indexing for others, consulting services, 
namely, consultation in the field of document 
authentication and tracking, database management, 
regulatory compliance consulting as it applies to 
businesses, analysis of data, policy and process, and 
provision of business management advice and 
assistance to ensure compliance with laws and 
regulations; all included in class 35.

שירותי צדקה, דהיינו ארגון והובלת פרויקטים לתכניות
התנדבות ופרוייקטים של שרות קהילה; אספקת שירותי יעוץ
עסקי פרו בונו לארגוני צדקה, יחידים, מוסדות וארגוני חינוך,
ארגוני הצלה וארגונים אחרים שאינם למטרות רווח; שירותי
עסק, דהינו סיוע לאחרים בהקמת ארגוני צדקה; שירותי יעוץ
הקשורים לתיאום אדמיניסטרטיבי של ארגונים המספקים

שירותים פילנתרופיים; יעוץ עסקי בתחום של ניהול ביצוע מיזם
של חברה, ניהול פיננסי, פתרונות תקשורות, ניהול משאבי

אנוש, ניהול שירות לקוחות, אסטרטגית תאגיד ומיזוג
ואסטרטגית אינטגרציה שלאחר מיזוג, ניהול שרשרת אספקה
ומלאי ותעודות אחריות, מיקור חוץ של פונקציות ותהליכי עסק,
ניהול שינוי, ניהול קשרי לקוחות, אסטרטגית וטרנספורמצית
טכנולוגית מידע , ניהול תוכן מדיה דיגיטאלית, ניהול אבטחת
מידע ופרטיות, רשומות בריאות, רשומות רפואיות וניהול מידע
של מחלות ומעבדה, ניהול מידע פיננסי, ניהול אימות וזיהוי
רשומות; שירותי מידע עסקי מהסוג של אספקת מידע על
הזדמנויות עסקיות, יעץ עסקי וניתוח של שווקים, יעוץ ניהול
עסקי בקשר לאסטרטגיה, שיווק, מכירות, תפעול, עיצוב מוצר
המתמחה במיוחד בשימוש במודלים אנליטיים להבנה וחיזוי של
צרכנים, עסקים, ומגמות ופעולות שוק, שירותי קונספט מותג
ופיתוח מותג ללקוחות תאגידיים, שירותי יעוץ דימויי מותג,
שירותי יעוץ בתחום של מחקר ופיתוח למוצרים חדשים,
הרחבה של קווי מוצרים קיימים, ויעוץ וניהול שיפור איכות
עסקית בקשר לפעולות שיווק והשקת מוצרים חדשים, סקר

וניתוח רווח, הכנה וניתוח דו"ח פיננסי לעסקים, יעוץ ניהול סיכון
עסקי, שירותי ניהול רשומות, דהיינו, מפתוח מסמכים לאחרים,
שירותי יעוץ, דהיינו, יעוץ בתחום אימות ומעקב מסמכים, ניהול

בסיס נתונים, יעוץ ציות לחוקים ותקנות כשהוא מתייחס
לעסקים, ניתוח של נתונים, מדיניות ותהליך, ואספקה של יעץ
ניהול עסקי וסיוע להבטחת ציות לחוקים ותקנות; הנכללים כולם

בסוג 35.

ט"ז שבט תש"ע - 18831/01/2010



Owners

Name: Accenture Global Services GmbH

Address: Herrenacker 15  , Schaffhausen, 8200, 
Switzerland

Identification No.: 68698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 18931/01/2010



Owners

Name: SmithKline Beecham Corporation

Address: One Franklin Plaza  , Philadelphia, 
Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 634

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Toothpastes and mouthwashes; all included in class 
3.

משחות שיניים ומי פה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

BIOTENE

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212326 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19031/01/2010



Owners

Name: SmithKline Beecham Corporation

Address: One Franklin Plaza  , Philadelphia, 
Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 634

(Pennsylvania Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Denture adhesives; all included in class 5. דבקים לשיניים תותבות ; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BIOTENE

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212327 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19131/01/2010



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

Owners

Name: Acorde Technologies, S.A.

Address: Santander, Cantabria, Spain

Identification No.: 68705

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

Scientific and technological servcies 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
אלו; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנות

וחומרות מחשב; כולם נהכלליהכלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212362 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19231/01/2010



Greece , 13/12/2007 יון , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: VERDES INNOVATIONS S.A.

Address: Chiliomodi Corinthias, Greece

Identification No.: 68706

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

Cubic logic toys; all included in class 28. צעצועי הגיון קוביים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212363 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19331/01/2010



Owners

Name: UNION DES OENOLOGUES DE FRANCE

Address: Paris, France

Identification No.: 68712

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services relating to the organization of contest, in 
particular in the field of the wines and spirits; 
education services in the field of wine tasting, namely 
initiation and improvement with the tasting of wines 
and spirits; provision of oenology courses; education 
and entertainment services; all included in class 41.

שירותים הקשורים לארגון תחרויות, במיוחד בתחום  היינות
והכוהלים; שירותי חינוך בתחום טעימת היינות, דהיינו חניכה
ושיפור של טעימת יינות וכוהלים; אספקה של קורסי ייננות;

שירותי חינוך ובידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

VINALIES

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212369 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19431/01/2010



Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road  , St. Paul, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 53093

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Environmental sampling and testing instruments and 
equipment, namely, electronic luminometers, and 
related software, docking stations and batteries, for 
detecting, measuring and analyzing chemicals, 
biological substances, microbes, other than for 
medical use; microbiological and contaminant-testing 
instruments and equipment, and software related 
thereto, for detecting, measuring and analyzing 
bacteria, including pathogens, toxins and other 
organisms and substances, other than for medical 
use; laboratory equipment and supplies, namely, test 
tubes, test tube caps, dip sticks, racks, microtitre 
plates and trays; thermosensitive temperature 
indicator strips, other than for medical use; computer 
software for use in the medical and health care fields 
for use in monitoring, detecting and controlling 
infections, for medical and health care research, and 
for reporting health trends and other medical data; all 
included in Class 9.

מכשירים וציוד לדגימה ובדיקה סביבתית, דהיינו, מדי אור
אלקטרוניים, ותוכנה קשורה, תחנות עגינה וסוללות, לגילוי,

מדידה ואנליזה של כימיקלים, חומרים ביולוגיים, חיידקים, חוץ
מאשר לשימוש רפואי; מכשירים וציוד לבדיקה מיקרוביולוגית
וחומרים מזהמים והתוכנה הקשורה אליהם, לגילוי, מדידה
ואנליזה של בקטריה, כולל פתוגנים, רעלנים ואורגניזמים
וחומרים אחרים, חוץ מאשר לשימוש רפואי; ציוד ומלאי

למעבדות, דהיינו, מבחנות, כיפות למבחנות, מקלוני טבילה,
כוננים, פלטות ומגשי מיקרוטיטר; פסי מד טמפרטורה רגישים

לחום, חוץ מאשר לשימוש רפואי; תוכנת מחשב לשימוש
בתחומים של טיפול רפואי ובריאותי לשימוש בניטור, גילוי

ובקרת זיהומים, למחקר טיפול רפואי ובריאותי, ולדיווח מגמות
בריאותיות ונתונים רפואיים אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Optreoz

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212377 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19531/01/2010



Medical diagnostic apparatus and analytical 
apparatus for medical purposes, namely for infection 
detection, prevention and control; biomedical, 
biohazard and infection monitors comprising sensors 
and indicators; sterilization units for medical 
purposes; autoclaves for medical use; surgical and 
medical procedure drapes and sheets; patient 
isolation drapes; medical-equipment isolation drapes; 
non-adherent sheeting for beds; surgical gowns and 
gloves; surgical compression bandages; surgical 
compresses; pouches for holding surgical and 
medical instruments; isolation pouches and bags for 
storing organs, tissue and other body parts for 
transplants and laboratory testing; sterilized fastening 
and compression surgical wraps; disposable medical 
sterilization pouches; and surgical and medical 
masks, respirators and face and eye shields for 
medical and health-care related personnel; 
environmental sampling and testing instruments and 
equipment, namely, electronic luminometers, and 
related software, docking stations and batteries, for 
detecting, measuring and analyzing chemicals, 
biological substances, microbes, all for medical use; 
microbiological and contaminant-testing instruments 
and equipment, and software related thereto, for 
detecting, measuring and analyzing bacteria, 
including pathogens, toxins and other organisms and 
substances, all for medical use; thermosensitive 
temperature indicator strips, for medical use; all 
included in Class 10.

מכשירי אבחון רפואיים ומכשירים אנליטיים למטרות רפואיות,
דהיינו, לגילוי, מניעה ובקרה של זיהומים; משגוחים ביו-
רפואיים, לחומרים ביולוגיים מסוכנים וזיהומים המכילים

חיישנים ומחוונים; יחידות עיקור למטרות רפואיות; דודי עיקור
לשימוש רפואי; וילונות וסדינים לתהליכים כירורגיים ורפואיים;
וילונות לבידוד מטופלים; וילונות לבידוד ציוד רפואי; מצעים
שאינם נצמדים למיטות; חלוקים וכפפות כירורגיים; תחבושות

דחיסה כירורגיות; קומפרסים כירורגיים; כיסים להחזקת
מכשירים כירורגיים ורפואיים; כיסי ושקי בידוד לאחסון של

איברים, רקמה וחלקי גוף אחרים להשתלות ובדיקה במעבדה;
עטיפות כירורגיות מעוקרות להידוק ודחיסה; כיסי עיקור
רפואיים לשימוש חד-פעמי; ומסיכות כירורגיות ורפואיות,
מנשימים ומגני פנים ועיניים לצוות הקשור לטיפול רפואי

ובריאותי; מכשירים וציוד לדגימה ובדיקה סביבתית, דהיינו, מדי
אור אלקטרוניים, ותוכנה קשורה, תחנות עגינה וסוללות, לגילוי,
מדידה ואנליזה של כימיקלים, חומרים ביולוגיים, חיידקים, כולם
לשימוש רפואי; מכשירים וציוד לבדיקה מיקרוביולוגית וחומרים
מזהמים והתוכנה הקשורה אליהם, לגילוי, מדידה ואנליזה של
בקטריה, כולל פתוגנים, רעלנים ואורגניזמים וחומרים אחרים,

כולם לשימוש רפואי; פסי מד טמפרטורה רגישים לחום,
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Optreoz

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212378 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19631/01/2010



Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road  , St. Paul, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 53093

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 19731/01/2010



Owners

Name: Fairmont Spas Inc.

Address: Toronto, Ontario, Canada

Identification No.: 68715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Sporting and cultural activities; provision of massage 
and exercise classes; provision of fitness and 
wellness seminars, aerobic dance seminars; 
provision of health club, fitness club, gymnasium, 
golf, and recreational facilities and services; provision 
of casino and gaming services; instructional and 
educational services relating to nutrition, health and 
fitness; arranging and conducting of conferences; 
party planning; photography services; production of 
shows; arranging and conducting of competitions; 
sport camp services; presenting of live performances; 
amusement park services; amusement arcade 
services; publishing services; film production 
services; radio and television production services; 
theater services; providing movie theatre facilities; 
providing museum facilities; services relating to 
zoological gardens; including all of the aforesaid 
services provided electronically or online from a 
computer database or via the Internet; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; all included in Class 41.

פעילויות ספורט ותרבות; אספקת כיתות של עיסויים
והתעמלות; אספקת סמינרים של כושר וחוסן, סמינרים של
ריקוד אירובי; אספקת מתקני ושירותי מועדון בריאות, מועדון
כושר, אולם התעמלות, גולף, ופנאי; אספקת שירותי קזינו

ומשחקי מזל; שירותי הנחיה וחינוך הקשורים לתזונה, בריאות
וכושר; סידור ועריכת ועידות; תכנון מסיבות; שירותי צילום;

הפקת הופעות; סידור ועריכת תחרויות; שירותי מחנות ספורט;
הצגת הופעות חיות; שירותי גן שעשועים; שירותי ארקייד

שעשועים; שירותי הוצאה לאור; שירותי הפקת סרטים; שירותי
הפקת רדיו וטלוויזיה; שירותי תיאטרון; אספקת מתקני אולם
קולנוע; אספקת מתקני מוזיאון; שירותים הקשורים לגנים

זואולוגיים; כולל כל השירותים הנזכרים לעיל המסופקים באופן
אלקטרוני או מקוון מבסיס נתונים של מחשב או דרך
האינטרנט; שירותי מידע,יעוץ ויעץ הקשורים לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

WILLOW STREAM

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212387 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19831/01/2010



Owners

Name: Fairmont Spas Inc.

Address: Toronto, Ontario, Canada

Identification No.: 68715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel and resort services, hotel 
accommodation services; reservation services for 
hotel accommodation; room hire; making 
reservations and bookings for temporary lodgings; 
making reservations for long and short term stays in 
apartments and condominiums; private residence 
and provision of social club services (accommodation 
and food), including child care services, bookings for 
restaurants and meals, banquet and social functions 
for special occasions; provision of conference 
facilities, banqueting services; bar, cafe, restaurant 
services, cocktail lounge and coffee shop services, 
food cooking services; catering services; providing of 
facilities for conventions and exhibitions; including all 
of the aforesaid services provided electronically or 
online from a computer database or via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in 
Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; שירותי מלון
ונופש, שירותי דיור במלון; שירותי שמירת מקומות מראש לדיור
במלון; שכירת חדרים; ביצוע שמירת מקומות מראש והזמנות
מקומות מראש להתאכסנות זמנית; ביצוע שמירת מקומות

מראש לשהות לטווח קצר וארוך בדירות וקונדומיניום; שירותי
מגורים פרטיים ושירותי מועדונים חברתיים (דיור ואוכל), כולל

שירותי טיפול בילדים, הזמנת מקומות מראש למסעדות
וארוחות, עריכת מסיבות ואירועים חברתיים לסיבות מיוחדות;
אספקת מתקני כנסים ותערוכות, שירותי עריכת מסיבות;

שירותי בר, מסעדת קפה, מסעדות, שירותי טרקלין קוקטייל
ובית קפה, שירותי בישול מזון; שירותי הסעדה; אספקת

מתקנים לועידות ותערוכות; כולל כול השירותים הנזכרים לעיל
המסופקים באופן אלקטרוני או מקוון מבסיס נתונים של מחשב
או דרך האינטרנט; שירותי מידע, יעוץ ויעץ הקשורים לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

WILLOW STREAM

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212388 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 19931/01/2010



Owners

Name: Fairmont Spas Inc.

Address: Toronto, Ontario, Canada

Identification No.: 68715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical spa services; hygienic and beauty care for 
humans and animals; provision of health spas, 
saunas, steam rooms, and massage parlours; 
provision of massages; turkish baths; beauty parlours 
and beauty services; hairdressing and barber 
services; aromatherapy services; health care, beauty 
care, body, skin, and hair care services; nursing 
homes; rest homes; convalescent homes; including 
all of the aforesaid services provided electronically or 
online from a computer database or via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in 
Class 44.

שירותי ספא רפואיים; טיפול היגייני ויופי לבני אדם וחיות;
אספקה של ספא בריאות, סאונות, חדרי הזעה, ומכוני עיסויים;
אספקה של עיסויים; חמאם טורקי; סלוני יופי ושירותי יופי;
שירותי תסרוקת וספר; שירותי תראפיה ארומאטית; שירותי
טיפול בריאותי, טיפול יופי, טיפול גוף, עור, ושיער; מוסד
סיעודי; בתי הבראה; בתי החלמה; כולל כול השירותים

הנזכרים לעיל המסופקים באופן אלקטרוני או מקוון מבסיס
נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; שירותי נתונים של מידע,
יעוץ ויעץ הקשורים לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

WILLOW STREAM

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212389 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20031/01/2010



Owners

Name: Fairmont Hotels & Resorts International PLtd.

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 68714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel and resort services, hotel 
accommodation services; reservation services for 
hotel accommodation; room hire; making 
reservations and bookings for temporary lodgings; 
making reservations for long and short term stays in 
apartments and condominiums; private residence 
and provision of social club services (accommodation 
and food), including child care services, bookings for 
restaurants and meals, banquet and social functions 
for special occasions; provision of conference 
facilities, banqueting services; bar, cafe, restaurant 
services, cocktail lounge and coffee shop services, 
food cooking services; catering services; providing of 
facilities for conventions and exhibitions; including all 
of the aforesaid services provided electronically or 
online from a computer database or via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in 
Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; שירותי מלון
ונופש, שירותי דיור במלון; שירותי שמירת מקומות מראש לדיור
במלון; שכירת חדרים; ביצוע שמירת מקומות מראש והזמנות
מקומות מראש להתאכסנות זמנית; ביצוע שמירת מקומות

מראש לשהות לטווח קצר וארוך בדירות וקונדומיניום; שירותי
מגורים פרטיים ושירותי מועדונים חברתיים (דיור ואוכל), כולל

שירותי טיפול בילדים, הזמנת מקומות מראש למסעדות
וארוחות, עריכת מסיבות ואירועים חברתיים לסיבות מיוחדות;
אספקת מתקני כנסים ותערוכות, שירותי עריכת מסיבות;

שירותי בר, מסעדת קפה, מסעדות, שירותי טרקלין קוקטייל
ובית קפה, שירותי בישול מזון; שירותי הסעדה; אספקת

מתקנים לועידות ותערוכות; כולל כול השירותים הנזכרים לעיל
המסופקים באופן אלקטרוני או מקוון מבסיס נתונים של מחשב
או דרך האינטרנט; שירותי מידע, יעוץ ויעץ הקשורים לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

FAIRMONT

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212392 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20131/01/2010



Real estate affairs; accommodation apartments; 
apartment house and residential property 
management; accommodation management 
services; sale, renting and leasing of apartments, 
flats, buildings, houses, condominiums and other 
residential accommodation; real estate development 
and management services; granting and managing 
the rights of others to use real estate properties; 
granting and managing the right to use apartments, 
residences, and fractional interest real estate 
properties to vacation club members; services 
relating to apartments, residences, fractional interest 
properties, vacation club members, club 
memberships, vacation real estate time sharing, real 
estate time sharing; provision of housing 
accommodation; leasing of accommodation on behalf 
of others; rental of apartments; rental of flats; service 
apartments; services relating to commercial 
properties, shopping centers and shopping malls, 
and real estate of all kinds, and facilities relating 
thereto; services relating to the sale of time-share 
and interval ownership properties; services relating to 
the exchange of real estate properties including time 
share and interval ownership properties; membership 
services relating to time sharing of properties; 
provision of information on real estate, apartments, 
real estate time sharing facilities and leasing of 
apartments; real estate time sharing; vacation real 
estate time sharing; membership services relating to 
timesharing of properties; financial services; services 
relating to mortgages; credit card services; monetary 
services; providing safe deposit box services; 
insurance services; including all of the aforesaid 
services provided electronically or online from a 
computer database or via the Internet; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; all included in Class 36.

ענייני נדל"ן; דירות מגורים; ניהול בתי דירות ונכסי מגורים;
שירותי ניהול מגורים; מכירה, שכירה וחכירה של דירות,

משטחי מגורים, בניינים, בתים, בתים משותפים ומקומות דיור
אחרים; שירותי פיתוח וניהול נדל"ן; הענקה וניהול הזכויות של
אחרים להשתמש בנכסי נדל"ן; הענקה וניהול הזכות להשתמש
בדירות, מגורים, ונכסי נדל"ן בבעלות חלקית לחברי מועדוני
נופש; שירותים הקשורים בדירות, מגורים, נכסים בבעלות

חלקית, חברי מועדוני נופש, חברות במועדונים, טיים-שרינג של
יחידות נופש, טיים-שרינג של נדל"ן; אספקת דיור מגורים;

חכירת מגורים לטובת אחרים; השכרת דירות; השכרת משטחי
מגורים; דירות שירות; שירותים הקשורים לנכסים מסחריים,
מרכזי קניות וקניונים, ונדל"ן מכל הסוגים, ומתקנים הקשורים
לכך; שירותים הקשורים למכירת נכסי טיים-שרינג ובעלות

לסירוגין; שירותים קשורים לחילופי נכסי נדל"ן כולל נכסי טיים-
שרינג ובעלות לסירוגין; שירותי חברות הקשורים לטיים-שרינג
של נכסים; הספקת מידע על נדל"ן, דירות, שירותי טיים-שרינג
של מתקני נדל"ן וחכירת דירות; טיים-שרינג של נדל"ן; טיים-
שרינג של יחידות נופש; שירותי חברות הקשורים לטיים-שרינג
של נכסים; שירותים פיננסיים; שירותים הקשורים למשכנתאות;

שירותי כרטיסי אשראי; שירותים כספיים; הספקת שירותי
כספות; שירותי ביטוח; כולל כל השירותים לעיל מסופקים באופן
אלקטרוני או מקוון ממסד נתונים של מחשב או דרך האינטרנט;
שירותי מידע, מיעץ ויעץ הקשורים לשירותים המוזכרים לעיל;

הכלולים כולם בסיווג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

FAIRMONT HERITAGE PLACE

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212393 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20231/01/2010



Owners

Name: Fairmont Hotels & Resorts International PLtd.

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 68714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 20331/01/2010



Owners

Name: Fairmont Hotels & Resorts International PLtd.

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 68714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel and resort services, hotel 
accommodation services; reservation services for 
hotel accommodation; room hire; making 
reservations and bookings for temporary lodgings; 
making reservations for long and short term stays in 
apartments and condominiums; private residence 
and provision of social club services (accommodation 
and food), including child care services, bookings for 
restaurants and meals, banquet and social functions 
for special occasions; provision of conference 
facilities, banqueting services; bar, cafe, restaurant 
services, cocktail lounge and coffee shop services, 
food cooking services; catering services; providing of 
facilities for conventions and exhibitions; including all 
of the aforesaid services provided electronically or 
online from a computer database or via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services; all included in 
Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; שירותי מלון
ונופש, שירותי דיור במלון; שירותי שמירת מקומות מראש לדיור
במלון; שכירת חדרים; ביצוע שמירת מקומות מראש והזמנות
מקומות מראש להתאכסנות זמנית; ביצוע שמירת מקומות

מראש לשהות לטווח קצר וארוך בדירות וקונדומיניום; שירותי
מגורים פרטיים ושירותי מועדונים חברתיים (דיור ואוכל), כולל

שירותי טיפול בילדים, הזמנת מקומות מראש למסעדות
וארוחות, עריכת מסיבות ואירועים חברתיים לסיבות מיוחדות;
אספקת מתקני כנסים ותערוכות, שירותי עריכת מסיבות;

שירותי בר, מסעדת קפה, מסעדות, שירותי טרקלין קוקטייל
ובית קפה, שירותי בישול מזון; שירותי הסעדה; אספקת

מתקנים לועידות ותערוכות; כולל כול השירותים הנזכרים לעיל
המסופקים באופן אלקטרוני או מקוון מבסיס נתונים של מחשב
או דרך האינטרנט; שירותי מידע, יעוץ ויעץ הקשורים לשירותים

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

FAIRMONT HERITAGE PLACE

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212394 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20431/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Cytec Technology Corp.

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

Identification No.: 35841

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Light stabilizers, antioxidants for use in the plastics 
industry; all included in class 1.

מייצבי אור, חומרים נוגדי חמצון לשימוש בתעשיית הפלסטיק;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

CYASORB CYNERGY SOLUTIONS

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212400 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20531/01/2010



Owners

Name: INVISTA Technologies S.a.r.l.

Address: Pestalozzistrasse 2 , St. Gallen, 9000, 
Switzerland

Identification No.: 58824

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

טקסטילים, ומוצרי טקסטיל, שאינם כלולים בסוגים אחרים;
מיטות ומפות שולחן; הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

CORDURA

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212406 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20631/01/2010



Owners

Name: Olympus Corporation

Address: Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 2738

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, P.O.B. 58100, Tel Aviv, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, ת.ד.58100, תל אביב, 61580,
ישראל

Cameras, digital cameras and parts and accessories 
thereof, batteries and electrical cells, battery 
chargers, AD adapters, remote controls for cameras, 
camera cases, camera straps, water proof protectors 
for cameras, memory cards, adapters for memory 
cards, and computer software for viewing, managing 
and editing images adn sounds; all included in class 
9.

מצלמות, מצלמות דיגיטליות, לרבות חלקיהן ואביזריהן, סוללות
ותאים אלקטרוניים, מטעני סוללות, מתאמי זרם חילופין,

שלטים למצלמות, מארזים למצלמה, רצועות למצלמה, כיסויים
נגד מים למצלמה, כרטיסי זכרון, מתאמים לכרטיסי זכרון,

תוכות מחשב לצפייה, ניהול ועריכת דמויות וקולות; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

STYLUS

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212464 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20731/01/2010



Ownersבעלים

Name: Itzhak Tabenkin שם: יצחק טבנקין

Address: 186 Ben Yehuda St., Tel Aviv, 63501, Israel כתובת : בן יהודה 186, תל אביב, 63501, ישראל

Identification No.: 31750219מספר זיהוי: 31750219

Name: Saar Eshel שם: סער אשל

Address: 186 Ben Yehuda St., Tel Aviv, 63501, Israel כתובת : בן יהודה 186, תל אביב, 63501, ישראל

Identification No.: 27198555מספר זיהוי: 27198555

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Wilchek & Co, Adv.

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

שם: כהן, וילצ'יק ושות', עו"ד

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

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

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212485 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20831/01/2010



Ownersבעלים

Name: GUY SAPIR שם: גיא ספיר

Address: 34/8 Tirtzav Street  , holon, Israel כתובת : רחוב תרצ"ו 34/8  , חולון, ישראל

Identification No.: 25385964מספר זיהוי: 25385964

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nadav Argov, Adv.

Address: 56 Makor Haim St.  , Tel Aviv, Israel

שם: נדב ארגוב, עו"ד

כתובת : רח'  מקור חיים 56  , תל אביב, ישראל

Clothing, footwear and headgear; aprons (clothing), 
babies' diapers of textile, babies' napkins of textile, 
babies' pants, bandanas (neckerchiefs), bath robes, 
bath sandals, bathing suits, belts (clothing), clothing, 
coats, costumes (masquerade-), ear muffs (clothing), 
hats, headbands (clothing), hoods (clothing), hosiery, 
knitwear (clothing), layettes (clothing), leggings, 
linings (ready-made-)(parts of clothing), miters (hats), 
mittens, pants, pullovers, pyjamas, scarves, shirts, 
shoes, skirts, slippers, socks, tights, underclothing, 
underwear,  wristbands (clothing); all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; סינרים (ביגוד), חיתולי
תינוקות מבד, מפיות לתינוקות מבד, מכנסי תינוקות, מטפחות
ראש, חלוקי רחצה, כפכפים, בגדי ים, חגורות, ביגוד, מעילים,
תחפושות, כסות פרוה לאוזניים (ביגוד), כובעים, סרטי ראש
(ביגוד), ברטים (ביגוד), לבנים, סריגים (ביגוד), מערכות
לתינוקות (ביגוד), חותלות, בטנות (מורכבות)(חלקי ביגוד),
מצופות (כיסוי ראש), כפפות, מכנסיים, סוודרים, פיג'מות,
צעיפים, חולצות, נעליים, חצאיות נעלי בית, גרביים, טייטס,
הלבשה תחתונה, תחתונים, סרטי יד (ביגוד); הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212562 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 20931/01/2010



Ownersבעלים

Name: GUY SAPIR שם: גיא ספיר

Address: 34/8 Tirtzav Street  , holon, Israel כתובת : רחוב תרצ"ו 34/8  , חולון, ישראל

Identification No.: 25385964מספר זיהוי: 25385964

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nadav Argov, Adv.

Address: 56 Makor Haim St.  , Tel Aviv, Israel

שם: נדב ארגוב, עו"ד

כתובת : רח'  מקור חיים 56  , תל אביב, ישראל

Games adn playthings; balloons (play-), balls for 
games, blocks (building-)(toys), board games, 
building games, dolls, dolls' beds, dolls; clothes, 
dolls; feeding bottles, dolls; houses, dolls; rooms, 
masks (toy-) mbiles (toys), puppets, rattles 
(playthings) teddybears, toys, action figurs adn 
accessories thereof, card games, sports articles; all 
included in class 28.

משחקים וצעצועים; בלונים (למשחק), כדורים למשחק, אבני
בניין (צעצוע), משחקי לוח, משחקי הרכבה, בובות, מיטות
לבובות, בגדי בובות, בקבוקים לבובות, בתי בובות, חדרי

בובות, מסכות (צעצוע), מוביילים (צעצוע), מריונטות, רעשנים,
דובונים, צעצועים, דמויות פעולה ואביזרים נלווים, משחקי

קלפים, פריטי ספרט; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212563 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 21031/01/2010



Republic of South Africa , 12/12/2007 דרום אפריקה , 12/12/2007

Priority Date דין קדימה

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212580 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 21131/01/2010



Owners

Name: INTUIT INC.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 41197

(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

Computer software and user manuals for use 
therewith all sold as a unit; computer software for use 
in the field of personal and business finance and 
accounting, transaction processing, tax preparation 
and planning, tax filing, business process 
management, and financial planning; computer 
software for use in professional tax practice 
management; computer software for database and 
data management; computer software for inventory 
management, estimating, job costing, employee time 
tracking, business operations management and 
project management; computer software for data 
aggregation and reporting; computer software for 
online backup of electronic files; computer software 
and computer hardware for use in point-of-sale 
transactions, transaction processing, receipt printing 
and retail operations management; computer 
software for administering employee benefits and 
payroll; computer software for managing health care 
information, prescription information, medical history, 
medical billing, patient records, and other medical 
records; computer software for managing medical 
insurance, medical payments, expenses and billing; 
software development tools and templates for data 
management and data integration; computer 
software for collaboration and sharing of data with 
others; customer relationship management (CRM) 
software; enterprise resource planning (ERP) 
software; computer software used for the electronic 
exchange of accounting, financial, customer, contact, 
product and business data; business management 
software for use in real estate and property 
management, automotive service and repair 
management, construction and building 
management, health care practice management, law 
firm management, non-profit and public sector 
organization management, retail and restaurant 
management, and travel services management; 
computer software for use in distributing, installing 
and updating other applications; computer hardware; 
computer peripherals; cash drawers; computer 
printers; point of sale printers and terminals; credit 
card and debit card readers and scanners;  bar code 
readers and scanners; credit card and transaction 
processing terminals and computer hardware; 
included in class 9.

תוכנת מחשב ומדריכים למשתמש לשימוש עמם הנמכרים כולם
כיחידה. תוכנת מחשב לשימוש בתחומי המימון וניהול הכספים,
עיבוד עסקאות, הכנת ותכנון מסת הגשת דו"חות מס, ניהול

הליכים עסקים, ותכנון כספי האישיים והעסקיים. תוכנת מחשב
לשימוש בניהול פרקטיקת מס מקצועית. תוכנת מחשב לבסיסי
נתונים ולניהול נתונים. תוכנת מחשב לניהול מלאי, הערכות,
עלויות עבודה, מעקב אחר זמן עובדים, ניהול מנהל עסקים
וניהול פרויקטים. תוכנת מחשב לאגירת ודיווח מידע. תוכנת
מחשב לגיבוי מקוון של קבצים אלקטרוניים. תוכנת מחשב
וחומרת מחשב לשימוש בעסקאות בנקודות מכירה, עיבוד

עסקה, הדפסת קבלות וניהול פעולות קמעונאיות. תוכנת מחשב
לאדמיניסטרציית הטבות ומשכורות לעובדים. תוכנת מחשב
לניהול מידע בנושא בריאות, מידע בנושא מרשמים, הסטוריה
רפואית, חשבונות רפואיים, רשומות חולה, ורשומות רפואיות
אחרות. תוכנת מחשב לניהול ביטוח רפואי, תשלומים רפואיים,
(templates) הוצאות וחיובים. תוכנת כלים לפיתוח ודוגמאות
לניהול מידע והכללת מידע. תוכנת מחשב לשיתוף פעולה
ושיתוף מידע עם אחרים. תוכנה לניהול יחסים עם הצרכן

(CRM). תוכנה לתכנון משאבי הארגון (ERP). תוכנת מחשב
המשמשת בהחלפות אלקטרוניות של מידע חשבונאי, כספי, על
הלקוח, פרטי קשר, מוצר ועסקי. תוכנת מנהל עסקים לשימוש
בניהול נכסים ונדל"ן, שירותים ממונעים, וניהול תיקונים, ניהול
בניה והבניה, ניהול פרקטיקות בריאות (health care), ניהול
משרדי עורכי-דין, ניהול ארגונים שלא-למטרת רווח ושל המגזר
הציבורי, ניהול מסעדות וקמעונאות, וניהול שירותי נסיעות.

תוכנת מחשב לשימוש בהפצת, התקנת ועדכון יישומים אחרים.
cash) חומרת מחשב. ציוד היקפי למחשב. מגירות לכסף

drawers). מדפסות למחשב. מדפסות ומסופי נקודות מכירה.
קוראי וסורקי כרטיסי אשראי וכרטיסי פיקדון. קוראי וסורקי
ברקודים. מסופים וחומרת מחשב לעיבוד עסקאות בכרטיס

אשראי; הנכללים בסוג 9.

ט"ז שבט תש"ע - 21231/01/2010



U.S.A. , 13/06/2008 ארה"ב , 13/06/2008

Priority Date דין קדימה

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, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Camera batteries and battery packs; all included in 
class 9.

סוללות למצלמה וחבילות סוללות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

RED BRICK

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212616 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 21331/01/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Floppy discs; games software; computer software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; overalls, suits, diving masks and gloves; 
clothing protecting against accidents, radiation and 
fire; devices for personal protection against 
accidents; spectacles (optical); spectacle items; 
cases for spectacles; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; smart cards or chip cards; life-
saving covers; apparatus and instruments for 
automatic control and command; remote control 
apparatus and instruments; telecommunication 
apparatus and installations, including telephones and 
satellites; electrical equipment for the regulation and 
servo-control of machines; electrical equipment for 
the regulation and servo-control of electromechanical 
and electronic assemblies, relays, sensors, petrol 
pumps and security and surveillance devices; 
apparatus and installations for inputting, storing, 
calculating, converting and transmitting data, and 
their spare parts; all included in class 9.

דיסקים גמישים; תוכנות למשחקים; תוכנות למחשב (תוכניות
מוקלטות); מתקנים מקיפים למחשב; סוללות חשמליות; גלאים;
חוטים חשמליים; ממסרים חשמליים; סרבלים, חליפות, מסכות
וכפפות לצלילה; ביגוד להגנה  כנגד תאונות, קרינה ושריפות;
מתקנים להגנה אישית כנגד תאונות; משקפיים (אופטיות);

פריטים למשקפיים; נרתיקים למשקפים; מכשירים דיאגנוסטיים
שאינם למטרות רפואיות; כרטיסים חכמים או כרטיסי שבב;
כיסוים להצלת נפשות; מכשירים וכלים לבקרה ופקודה

אוטומאטית; מכשירים וכלים להפעלה מרחוק; מכשירי והתקני
טלקומוניקציה, כולל טלפונים ולוויינים; ציוד חשמלי לוויסות
ובקרת-סרוו של מכונות; ציוד חשמלי לוויסות ובקרת-סרוו של
הרכבות אלקטרו-מכאניים ואלקטרוניים, ממסרים, חיישנים,
משאבות דלק ומתקני ביטחון ופיקוח; מכשירים והתקנים
לקליטה, אחסון, חישוב, המרה והעברה של נתונים, וחלקי

החילוף שלהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CONTROCLEAN

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212648 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 21431/01/2010



Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 21531/01/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Floppy discs; games software; computer software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; overalls, suits, diving masks and gloves; 
clothing protecting against accidents, radiation and 
fire; devices for personal protection against 
accidents; spectacles (optical); spectacle items; 
cases for spectacles; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; smart cards or chip cards; life-
saving covers; apparatus and instruments for 
automatic control and command; remote control 
apparatus and instruments; telecommunication 
apparatus and installations, including telephones and 
satellites; electrical equipment for the regulation and 
servo-control of machines; electrical equipment for 
the regulation and servo-control of electromechanical 
and electronic assemblies, relays, sensors, petrol 
pumps and security and surveillance devices; 
apparatus and installations for inputting, storing, 
calculating, converting and transmitting data, and 
their spare parts; all included in class 9.

דיסקים גמישים; תוכנות למשחקים; תוכנות למחשב (תוכניות
מוקלטות); מתקנים מקיפים למחשב; סוללות חשמליות; גלאים;
חוטים חשמליים; ממסרים חשמליים; סרבלים, חליפות, מסכות
וכפפות לצלילה; ביגוד להגנה  כנגד תאונות, קרינה ושריפות;
מתקנים להגנה אישית כנגד תאונות; משקפיים (אופטיות);

פריטים למשקפיים; נרתיקים למשקפים; מכשירים דיאגנוסטיים
שאינם למטרות רפואיות; כרטיסים חכמים או כרטיסי שבב;
כיסוים להצלת נפשות; מכשירים וכלים לבקרה ופקודה

אוטומאטית; מכשירים וכלים להפעלה מרחוק; מכשירי והתקני
טלקומוניקציה, כולל טלפונים ולוויינים; ציוד חשמלי לוויסות
ובקרת-סרוו של מכונות; ציוד חשמלי לוויסות ובקרת-סרוו של
הרכבות אלקטרו-מכאניים ואלקטרוניים, ממסרים, חיישנים,
משאבות דלק ומתקני ביטחון ופיקוח; מכשירים והתקנים
לקליטה, אחסון, חישוב, המרה והעברה של נתונים, וחלקי

החילוף שלהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CONTROGEN

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212650 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 21631/01/2010



Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 21731/01/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Floppy discs; games software; computer software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; overalls, suits, diving masks and gloves; 
clothing protecting against accidents, radiation and 
fire; devices for personal protection against 
accidents; spectacles (optical); spectacle items; 
cases for spectacles; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; smart cards or chip cards; life-
saving covers; apparatus and instruments for 
automatic control and command; remote control 
apparatus and instruments; telecommunication 
apparatus and installations, including telephones and 
satellites; electrical equipment for the regulation and 
servo-control of machines; electrical equipment for 
the regulation and servo-control of electromechanical 
and electronic assemblies, relays, sensors, petrol 
pumps and security and surveillance devices; 
apparatus and installations for inputting, storing, 
calculating, converting and transmitting data, and 
their spare parts; all included in class 9.

דיסקים גמישים; תוכנות למשחקים; תוכנות למחשב (תוכניות
מוקלטות); מתקנים מקיפים למחשב; סוללות חשמליות; גלאים;
חוטים חשמליים; ממסרים חשמליים; סרבלים, חליפות, מסכות
וכפפות לצלילה; ביגוד להגנה  כנגד תאונות, קרינה ושריפות;
מתקנים להגנה אישית כנגד תאונות; משקפיים (אופטיות);

פריטים למשקפיים; נרתיקים למשקפים; מכשירים דיאגנוסטיים
שאינם למטרות רפואיות; כרטיסים חכמים או כרטיסי שבב;
כיסוים להצלת נפשות; מכשירים וכלים לבקרה ופקודה

אוטומאטית; מכשירים וכלים להפעלה מרחוק; מכשירי והתקני
טלקומוניקציה, כולל טלפונים ולוויינים; ציוד חשמלי לוויסות
ובקרת-סרוו של מכונות; ציוד חשמלי לוויסות ובקרת-סרוו של
הרכבות אלקטרו-מכאניים ואלקטרוניים, ממסרים, חיישנים,
משאבות דלק ומתקני ביטחון ופיקוח; מכשירים והתקנים
לקליטה, אחסון, חישוב, המרה והעברה של נתונים, וחלקי

החילוף שלהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CONTROPLANT

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212652 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 21831/01/2010



Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 21931/01/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Floppy discs; games software; computer software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; overalls, suits, diving masks and gloves; 
clothing protecting against accidents, radiation and 
fire; devices for personal protection against 
accidents; spectacles (optical); spectacle items; 
cases for spectacles; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; smart cards or chip cards; life-
saving covers; apparatus and instruments for 
automatic control and command; remote control 
apparatus and instruments; telecommunication 
apparatus and installations, including telephones and 
satellites; electrical equipment for the regulation and 
servo-control of machines; electrical equipment for 
the regulation and servo-control of electromechanical 
and electronic assemblies, relays, sensors, petrol 
pumps and security and surveillance devices; 
apparatus and installations for inputting, storing, 
calculating, converting and transmitting data, and 
their spare parts; all included in class 9.

דיסקים גמישים; תוכנות למשחקים; תוכנות למחשב (תוכניות
מוקלטות); מתקנים מקיפים למחשב; סוללות חשמליות; גלאים;
חוטים חשמליים; ממסרים חשמליים; סרבלים, חליפות, מסכות
וכפפות לצלילה; ביגוד להגנה  כנגד תאונות, קרינה ושריפות;
מתקנים להגנה אישית כנגד תאונות; משקפיים (אופטיות);

פריטים למשקפיים; נרתיקים למשקפים; מכשירים דיאגנוסטיים
שאינם למטרות רפואיות; כרטיסים חכמים או כרטיסי שבב;
כיסוים להצלת נפשות; מכשירים וכלים לבקרה ופקודה

אוטומאטית; מכשירים וכלים להפעלה מרחוק; מכשירי והתקני
טלקומוניקציה, כולל טלפונים ולוויינים; ציוד חשמלי לוויסות
ובקרת-סרוו של מכונות; ציוד חשמלי לוויסות ובקרת-סרוו של
הרכבות אלקטרו-מכאניים ואלקטרוניים, ממסרים, חיישנים,
משאבות דלק ומתקני ביטחון ופיקוח; מכשירים והתקנים
לקליטה, אחסון, חישוב, המרה והעברה של נתונים, וחלקי

החילוף שלהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CONTROFLAME

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212654 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 22031/01/2010



Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 22131/01/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Floppy discs; games software; computer software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; overalls, suits, diving masks and gloves; 
clothing protecting against accidents, radiation and 
fire; devices for personal protection against 
accidents; spectacles (optical); spectacle items; 
cases for spectacles; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; smart cards or chip cards; life-
saving covers; apparatus and instruments for 
automatic control and command; remote control 
apparatus and instruments; telecommunication 
apparatus and installations, including telephones and 
satellites; electrical equipment for the regulation and 
servo-control of machines; electrical equipment for 
the regulation and servo-control of electromechanical 
and electronic assemblies, relays, sensors, petrol 
pumps and security and surveillance devices; 
apparatus and installations for inputting, storing, 
calculating, converting and transmitting data, and 
their spare parts; all included in class 9.

דיסקים גמישים; תוכנות למשחקים; תוכנות למחשב (תוכניות
מוקלטות); מתקנים מקיפים למחשב; סוללות חשמליות; גלאים;
חוטים חשמליים; ממסרים חשמליים; סרבלים, חליפות, מסכות
וכפפות לצלילה; ביגוד להגנה  כנגד תאונות, קרינה ושריפות;
מתקנים להגנה אישית כנגד תאונות; משקפיים (אופטיות);

פריטים למשקפיים; נרתיקים למשקפים; מכשירים דיאגנוסטיים
שאינם למטרות רפואיות; כרטיסים חכמים או כרטיסי שבב;
כיסוים להצלת נפשות; מכשירים וכלים לבקרה ופקודה

אוטומאטית; מכשירים וכלים להפעלה מרחוק; מכשירי והתקני
טלקומוניקציה, כולל טלפונים ולוויינים; ציוד חשמלי לוויסות
ובקרת-סרוו של מכונות; ציוד חשמלי לוויסות ובקרת-סרוו של
הרכבות אלקטרו-מכאניים ואלקטרוניים, ממסרים, חיישנים,
משאבות דלק ומתקני ביטחון ופיקוח; מכשירים והתקנים
לקליטה, אחסון, חישוב, המרה והעברה של נתונים, וחלקי

החילוף שלהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CONTROSTEAM

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212656 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 22231/01/2010



Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 22331/01/2010



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Floppy discs; games software; computer software 
(recorded programs); computer peripheral devices; 
electric batteries; detectors; electric wires; electric 
relays; overalls, suits, diving masks and gloves; 
clothing protecting against accidents, radiation and 
fire; devices for personal protection against 
accidents; spectacles (optical); spectacle items; 
cases for spectacles; diagnostic apparatus not for 
medical purposes; smart cards or chip cards; life-
saving covers; apparatus and instruments for 
automatic control and command; remote control 
apparatus and instruments; telecommunication 
apparatus and installations, including telephones and 
satellites; electrical equipment for the regulation and 
servo-control of machines; electrical equipment for 
the regulation and servo-control of electromechanical 
and electronic assemblies, relays, sensors, petrol 
pumps and security and surveillance devices; 
apparatus and installations for inputting, storing, 
calculating, converting and transmitting data, and 
their spare parts; all included in class 9.

דיסקים גמישים; תוכנות למשחקים; תוכנות למחשב (תוכניות
מוקלטות); מתקנים מקיפים למחשב; סוללות חשמליות; גלאים;
חוטים חשמליים; ממסרים חשמליים; סרבלים, חליפות, מסכות
וכפפות לצלילה; ביגוד להגנה  כנגד תאונות, קרינה ושריפות;
מתקנים להגנה אישית כנגד תאונות; משקפיים (אופטיות);

פריטים למשקפיים; נרתיקים למשקפים; מכשירים דיאגנוסטיים
שאינם למטרות רפואיות; כרטיסים חכמים או כרטיסי שבב;
כיסוים להצלת נפשות; מכשירים וכלים לבקרה ופקודה

אוטומאטית; מכשירים וכלים להפעלה מרחוק; מכשירי והתקני
טלקומוניקציה, כולל טלפונים ולוויינים; ציוד חשמלי לוויסות
ובקרת-סרוו של מכונות; ציוד חשמלי לוויסות ובקרת-סרוו של
הרכבות אלקטרו-מכאניים ואלקטרוניים, ממסרים, חיישנים,
משאבות דלק ומתקני ביטחון ופיקוח; מכשירים והתקנים
לקליטה, אחסון, חישוב, המרה והעברה של נתונים, וחלקי

החילוף שלהם; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CONTROGAS

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212658 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 22431/01/2010



Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ז שבט תש"ע - 22531/01/2010



Switzerland , 09/01/2008 שוויץ , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

Production of electronic publications on line; 
electronic publication of magazines and reviews in 
the fields of science, medicine, health and nutrition; 
publication, in electronic form or not, of texts, books, 
reviews and magazines; providing publications in the 
fields of science, medicine, health and nutrition on 
the Internet, which may be browsed, in particular 
scientific and medical publications comprising 
internet directories; supplying information on the field 
of training; organization and realization of training 
workshops; organization and realization of exposures 
to cultural or educational goals; entertainment; 
cultural activities; organization and monitoring of 
demonstrations and promotional events (for 
educational or cultural purposes), conferences, 
conventions, seminars, workshops and events; study 
and training services; supply and dissemination of 
information in all the above mentioned fields, 
including material related to the educational/cultural 
demonstrations and exhibitions, conferences, 
conventions, seminars, workshops and events; 
supply and dissemination of information, assistance 
and advice for participants, visitors and exhibitors of 
an educational/cultural exhibition and conference; 
including all the information and all the above 
mentioned advice provided electronically, including 
on a website; services of publication, including 
desktop publishing, of publication of material related 
to presentations and promotional events, 
conferences, conventions, seminars, workshops and 
educational/cultural events; advising and making 
available information in all the above mentioned 
fields; included in class 41.

הפקה של פרסומים אלקטרוניים מקוונים; פרסום אלקטרוני של
מגזינים וביקורות בתחום המדע, רפואה, בריאות ותזונה;
פרסום, בצורה אלקטרונית או לא, של טקסטים, ספרים,

סקירות ומגזינים; הספקת פרסומים בתחום המדע, רפואה,
בריאות ותזונה באינטרנט, הניתנים לעיון, במיוחד פרסומים
מדעיים ורפואיים המכילים מדריכי אינטרנט; אספקת מידע

בתחום האימון; ארגון ומימוש של סדנאות אימון; ארגון ומימוש
של חשיפות למטרות תרבותיות או חינוכיות; בידור; פעילויות
תרבותיות; ארגון ופיקוח של הפגנות ואירועי קידום מכירות

(למטרות חינוך או תרבות), ועידות, כנסים, סמינרים, סדנאות
ואירועים; שירותי לימוד ואימון; הספקה והפצה של מידע בכל

התחומים המוזכרים לעיל, כולל חומר הקשור להפגנות
ותערוכות, ועידות, כנסים, סמינרים, סדנאות ואירועים

חינוכיים/תרבותיים; הספקה והפצה של מידע, עזרה וייעוץ
למשתתפים, מבקרים ומציגים של תערוכה וועידה

חינוכית/תרבותית; כולל כל המידע וכל הייעוץ המוזכר לעיל
הניתן אלקטרונית, כולל באמצעות אתר אינטרנט; שירותי
פרסום, כולל פרסום שולחני, של פרסום של חומר הקשור

למצגות ולאירועים יחצ"ניים, ועידות, כנסים, סמינרים, סדנאות
ואירועים חינוכיים/תרבותיים; ייעוץ והפיכת מידע לזמין בכל

התחומים האמורים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

THE LANCET

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212675 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 22631/01/2010



Owners

Name: Elsevier Properties S.A.

Address: Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 68786

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

ט"ז שבט תש"ע - 22731/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: JACOB JACOBI & SONS LTD. שם: יעקב יעקבי ובניו בע"מ

Address: 1 Hahashmal Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמל 1  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 18883מספר זיהוי: 18883

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

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust adn against deterioration of wood;

צבעים, ורנשים, לבכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ חומר גוון, גובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; הנכללים

כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

הידרו קליר

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212691 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 22831/01/2010



European Community Trade Mark , 
18/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 18/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: MANPOWER INC.

Address: Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Identification No.: 40582

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

An interactive website providing on-line information in 
the fields of employment, recruitment, careers, job 
resources, job listings and resumes; providing on-line 
interactive employment counseling and recruitment 
services; an interactive website for accessing, 
entering, storing, retrieving, modifying and managing 
employment and career related information; all 
included in class 35.

אתר אינטראקטיבי המספק מידע מקוון בתחומים של תעסוקה,
גיוס, קריירות, משאבי עבודה, רשימות עבודות וקורות חיים;

אספקת שרותי יעוץ תעסוקתי וגיוס בצורה מקוונת
אינטראקטיבית; אתר אינטראקטיבי לגישה, כניסה, אחסון,

שליפה, התאמה וניהול של מידע הקשור לתעסוקה ולקריירה;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

MYPATH

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212744 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 22931/01/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Pob 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Hormonal preparations; pharmaceutical preparations 
for preventing pregnancy; all included in class 5.

תכשירים הורמונאליים; תכשירי רוקחות למניעת הריון; כולם
כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212748 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23031/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: A.D. Media 1 Ltd. שם: ע.ד. מדיה 1 בע"מ

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 513778993מספר זיהוי: 513778993

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avni Herzog Shauly Yeshrun & Gurevich, Advs .

Address: Halonot City Brosh Bldg. 2 Pal Yam Ave., 
Haifa, 33095, Israel

שם: אבני הרצוג שועלי ישורון את גורביץ, עו"ד

כתובת : בנין הברוש חלונות הסיטי שדרות פל ים 2, חיפה,
33095, ישראל

Advertising services included in class 35. שירותי פרסום הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212776 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23131/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מדיה ואחת
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: A.D. Media 1 Ltd. שם: ע.ד. מדיה 1 בע"מ

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 513778993מספר זיהוי: 513778993

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avni Herzog Shauly Yeshrun & Gurevich, Advs .

Address: Halonot City Brosh Bldg. 2 Pal Yam Ave., 
Haifa, 33095, Israel

שם: אבני הרצוג שועלי ישורון את גורביץ, עו"ד

כתובת : בנין הברוש חלונות הסיטי שדרות פל ים 2, חיפה,
33095, ישראל

Advertising services included in class 35. שירותי פרסום הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212777 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23231/01/2010



Ownersבעלים

Name: MUL-T-LOCK LTD. שם: מולטילוק בע"מ

Address: Mul-T-Lock Park, P.O.B. 637, Yavne, Israel כתובת : קרית רב בריח, ת.ד.637, יבנה, ישראל

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד.585, יבנה, 81104, ישראל

Locks, security locks and lock goods, also including 
lock cases, lock cylinders, striking plates, keys and 
key blanks, bolts, locks bolts, door bolts, mortise 
locks, padlocks, padlock hasps, safety chains, key 
rings, boxes, identify plates, king-pin locks, trailer 
hitch locks, shipment container locks; safes, frames, 
hinges and handles; door closers not electric; 
emergency and panic devices for doors and 
windows; parts and accessories for all the aforesaid 
goods; articles for use by locksmiths in the repair and 
preparation of locks and keys; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items 
of metal hardware; hardware for buildings; all goods 
included in class 6.

מנעולים, מנעולי בטחון וציוד נעילה גם כולל מחזיקי מנעולים,
צילינדרים למנעולים, סרט משקוף, מפתחות וגלמים למפתחות,
בריחים , בריחי דלת, בריחי מנעול, מנעולים חבויים, מנעולי
תלי, אזני תליה ומגיני מנעולי תלי, שרשראות בטחון, מחזיקי
מפתחות, קופסאות, לוחיות זיהוי, מנעול לנתמך, מנעול לנגרר,
מנעולים לקונטיינרים, כספות, משקופים, צירים וידיות; סוגרים

לדלת לא חשמליים; מתקני חירום ובהילות עבור דלתות
וחלונות; חלקים לכל הסחורות הנ"ל; פריטים לשימוש על ידי

מנעולנים במהלך תיקון והתקנות מנעולים ומפתחות; כל הטובין
לעיל הנם ממתכת או בעיקרם ממתכת; כלי מתכת קטנים; כלי

מתכת לבנייה; הנכללים כולם בסיווג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

ProQsimity

Application Date 24/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212799 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23331/01/2010



Owners

Name: CETECOM GmbH

Address: Essen, Germany

Identification No.: 68813

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Services in the field of information and 
telecommunication  technology, namely technical  
advice, technical tests and verifications, obtaining of 
certifications as well as of approvals for the purpose 
of supporting product development and realization in 
the field of information and telecommunications 
technology; services of an accredited technical test 
laboratory; alll included in class 42.

שירותים בתחום טכנולוגית מידע וטלקומוניקציה, דהיינו ייעוץ
טכני, מבחנים ואימותים טכניים, קבלת תעודות ואישורים

למטרת תמיכת פיתוח ומימוש מוצר בתחום טכנולוגיית המידע
והטלקומוניקציה; שירותים  של בדיקה טכנית מוסמכת של

מעבדה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212803 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23431/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle tires; 
treads for retreading tires; tracks for track vehicles; 
all goods included in class 12.

צמיגים פנאומטיים ואבובים פנימיים עבור צמיגי רכב; חישוקים
עבור חידוש צמיגים; מסלולים עבור מסלולי רכב; כל הסחורות

נכללות בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212805 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23531/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

printed matters and publications; technical manuals 
and guides; printed educational and teaching 
materials; technical drawings and diagrams; 
photographs; stationery; calendars; diaries; 
paperweights; clipboards; packaging materials of 
cardboard or plastics; bags, pouches, films and 
sheets; all goods included in class16.

חומר וכתבי עת ודפסים; ספרי הוראות והדרכה טכנים; חומר
חינוכי ולימודי מודפס; שירטוטים ודיאגרמות מודפסים; צילומים;

מכשירי כתיבה; לוחות שנה; יומנים; משקלות נייר; לוחות
כתיבה; חומרי אריזה מקרטון או פלסטיק; תיקים, כיסים,

סרטים וגליונות; כל הסחורות נכללות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212806 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23631/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Pneumatic tyre, tyre inner tube retailing and/or 
wholesaling services; business information services 
and business advisory services; business 
management services, all relating to the tyre trade; 
advertising; sales promotion support services relating 
to the tyre trade; sale promotion services; all services 
included in class 35.

שירותי קמעונאות ו/או סיטונאות של צמיגים פנאומטיים,
אבובים פנימיים של צמיגים; שירותי מידע עסקי ושירותי ייעוץ

עסקי; שירותי ניהול עסקים, הכל קשור לסחר בצמיגים;
פירסום; שירותי תמיכה בקידום מכירות הקשורים בסחר

בצמיגים; שירותי קידום מכירות; כל השירותים נכללים בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212807 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23731/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Pneumatic tyre and tyre inner tube repair services; 
tyre and tyre inner tube replacing, fitting, installation 
and inflation services; tyre retreading and tyre 
regrooving services; wheel balancing services; 
services for installation of machines for use in the 
tyre trade; vehicle repair and maintenance services; 
all services included in class 37.

שירותי תיקון לצמיגים פניאומטיים ואבובים פנימיים של צמיגים;
שירות החלפה צמיגים ואבובים פנימיים של מציגים, התאמה,
התקנות וניפוח; שירותי חידוש צמיג וחריצה חוזרת של צמיגים;
שירותי איזון גלגלים; שירותים עבור התקנת מכונות לשימוש
בסחר צמיגים; שירותי תיקון ותחזוקת כלי רכב; כל השירותים

נכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212808 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23831/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Technical training services relating to the tyre trade; 
training services in the field of repair and 
replacement of tyres; training services in the use of 
machines for mounting, repairing and inflating tyres; 
all services included in class 41.

שירותי הכשרה טכנית הקשורה לסחר בצמיגים; שירותי
הכשרה בשטח של תיקון והחלפת צמיגים; שירותי הכשרה
לשימוש במכונות להרכבה, תיקון וניפוח צמיגי; כל השירותים

נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212809 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 23931/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Technical advice services relating to the use, the 
inspection, the monitoring and the analysis of tyres; 
services for the design of business premises for the 
tyre trade; testing and quality control services for 
tyres and inner tubes; all services included in class  
42.

שירותי יעוץ טכני הקשורים לשימוש, פיקוח, ניהול ובדיקה של
צמיגים; שירותי תיכנון שטחי עסקים לסחר בצמיגים; שירותי
ניסוי ובקרת איכות עבור צמיגים ואביבי פנימיים; כל השירותים

נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212810 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24031/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Pneumatic tires and inner tubes for vehicle tires; 
treads for retreading tires; tracks for track vehicles; 
all goods included in class 12.

צמיגים פנאומטיים ואבובים פנימיים עבור צמיגי רכב; חישוקים
עבור חידוש צמיגים; מסלולים עבור מסלולי רכב; כל הסחורות

נכללות בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

TYREPLUS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212811 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24131/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Printed matters and publications; technical manuals 
and guides; printed educational and teaching 
materials; technical drawings and diagrams; 
photographs; stationery; calendars; diaries; 
paperweights; clipboards; packaging materials of 
cardboard or plastics; bags, pouches, films and 
sheets; all goods included in class16.

חומר וכתבי עת מודפסים; ספרי הוראות והדרכה טכניים; חומר
חינוכי ולימודי מודפס; שירטוטים ודיאגרמות מודפסים; צילומים;

מכשירי כתיבה; לוחות שנה; יומנים; משקלות נייר; לוחות
כתיבה; חומרי אריזה מקרטון או פלסטיק; תיקים, כיסים,

סרטים וגליונות; כל הסחורות נכללות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

TYREPLUS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212812 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24231/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Pneumatic tyre, tyre inner tube retailing and/or 
wholesaling services; business information services 
and business advisory services; business 
management services, all relating to the tyre trade; 
sale promotion services; all services included in class 
35.

שירותי קמעונאות ו/או סיטונאות של צמיגים פנאומטיים,
אבובים פנימיים של צמיגים; שירותי מידע עסקי ושירותי ייעוץ
עסקי; שירותי ניהול עסקים, הכל קשור לסחר בצמיגים; שירותי

קידום מכירות; כל השירותים נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

TYREPLUS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212813 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24331/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Pneumatic tyre and tyre inner tube repair services; 
tyre and tyre inner tube replacing, fitting, installation 
and inflation services; tyre retreading and tyre 
regrooving services; wheel balancing services; 
services for installation of machines for use in the 
tyre trade; vehicle repair and maintenance services; 
all services included in class 37.

שירותי תיקון לצמיגים פניאומטיים ואבובים פנימיים של צמיגים;
שירות החלפה צמיגים ואבובים פנימיים של מציגים, התאמה,
התקנות וניפוח; שירותי חידוש צמיג וחריצה חוזרת של צמיגים;
שירותי איזון גלגלים; שירותים עבור התקנת מכונות לשימוש
בסחר צמיגים; שירותי תיקון ותחזוקת כלי רכב; כל השירותים

נכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

TYREPLUS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212814 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24431/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Technical training services relating to the tyre trade; 
training services in the field of repair and 
replacement of tyres; training services in the use of 
machines for mounting, repairing and inflating tyres; 
all services included in class 41.

שירותי הכשרה טכנית הקשורה לסחר בצמיגים; שירותי
הכשרה בשטח של תיקון והחלפה צמיגים; שירותי הכשרה

לשימוש במכונות להרכבה, תיקון וניפוח צמיגים; כל השירותים
נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

TYREPLUS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212815 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24531/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TYRE ו
-PLUS 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

Owners

Name: COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN

Address: 12 Cours Sablon  , Clermond-Ferrand, 6300, 
France

Identification No.: 5325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Technical advice services relating to the use, the 
inspection, the monitoring and the analysis of tyres; 
services for the design of business premises for the 
tyre trade; testing and quality control services for 
tyres and inner tubes; all services included in class  
42.

שירותי יעוץ טכני הקשורים לשימוש, פיקוח, ניהול ובדיקה של
צמיגים; שירותי תיכנון שטחי עסקים לסחר בצמיגים; שירותי

ניסוי ובקרת איכות עבור צמיגים ואביבים פנימיים; כל
השירותים נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

TYREPLUS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212836 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24631/01/2010



U.S.A. , 27/12/2007 ארה"ב , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: AbitibiBowater, Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 68826

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Plywood; lumber; building boards; hardboards and 
hardboards siding; wood poles; treated wood 
products, namely, remanufactured and engineered 
wood for fences, non-metal roofing and non-metal 
floors, wood furring strips, wood floor joist flanges, 
and wood truss chords; all included in class 19.

עץ לביד; קורות שאינן נסורות; לוחות בנין; לוחות קשים וצדדי
לוחות קשים; מוטות עץ; מוצרי עץ מטופל, דהיינו עץ מיוצר

ותוכנן מחדש עבור גדרות, תקרות שאינן ממתכת ורצפות שאינן
ממתכת, רצועות כיסוי מעץ, אגני קורת רצפה מעץ, ומיתרי

תמיכה מעץ; כולם כלולים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

ABITIBIBOWATER

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212855 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24731/01/2010



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

WALK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
כבנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: M.C. TOP (1991) LTD. שם: מ.כ. טופ (1991) בע"מ

Address: 39 Yesod Hamaale Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב יסוד המעלה 39  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 46282מספר זיהוי: 46282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Seligman & Co., Advs.

Address: 23 Derech Menahem Begin, P.O.B. 36090, Tel 
Aviv, 66184, Israel

שם: מ. זליגמן ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, ת.ד.36090, תל אביב, 66184,
ישראל

Clothing; footwear; shoes; boots; slippers; flip-flops; 
shoes; shoe soles; sholes for footwear; alll included 
in class 25.

ביגוד; הנעלה; נעליים; מגפיים; כפכפים; נעלי בית; סוליות;
סוליות לנעליים; סוליות להנעלה; כולם כולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

DR. WALK

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212857 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24831/01/2010



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

,SILENT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SYSTEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Furniture fittings of metal, especially hinges, drawer 
pull-out guides, shutter fittings; all included in class 6.

מתאמים ממתכת לריהוט, בייחוד צירים, מסילות למגירות,
מתאמים לתריסים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212906 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 24931/01/2010



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

,SILENT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SYSTEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Furniture, especially sliding doors, flaps, drawers, 
doors for furniture, furniture fittings of wood and/or 
plastics; all included in class 20.

רהיטים, בייחוד דלתות הזזה, דלתות כנף, מגירות, דלתות
לרהיטים, מתאמים לריהוט מעץ ו/או פלסטיק; הנכללים כולם

בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212907 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 25031/01/2010



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

DEAD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SEA, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Aloe vera gel, anti wrinkle gel serum, Dead Sea 
mineral mud, facial eye make up remover, facial 
mineral mud mask, facial moisturizing mask, 
moisturizing hair mask, facial peeling mask, avocado 
hair mask, hair treatment mud mask, honey and 
wheat hair mask, gentl face peeling, facial cleaning 
soap, aromatic body peeling, crystals aromatic Dead 
Sea salt, body cream and age accent of angel, 
mourishing night cream, moisturizing day cream, hair 
moisturizing styling cream for normal hair, anti 
wrinkle treatment cream, eye and neck firming 
cream, multi purpose aloe vera cream, foot cream, 
aromatic massage oil, gentle cleansing milk, mineral 
shea body butter, cleansing toning, carrot hair mask, 
anti cellulite cream, hand and nail cream, 
rejuvenating and moisturizing cream for dry and dyed 
hair, styling and moisturizing cream for curly hair, foot 
scrub, foot treatment cream, moisturizing carrot 
cream, moisturizing olive oil cream, moisturizing 
avocado cream, nourishing night cream, mud 
shampoo; all containing substances derived from the 
Dead Sea; all included in class 3.

אלוורה ג'ל, אנטי רינקל ג'ל סרום, בות מינרלי, ג'ל פילינג פנים,
מי פנים מקציף, מסיר איפור, מסכת בוץ לפנים, מסכות לכות
לפנים, מסכת לחות מינרל לשיער, מסכות פילינג לפנים, מסכת
שער אבוקדו, מסכת שער בוץ, מסכת שער דבש ונבט חיטה,
סבון פילינג עדין לפנים, סבון פנים, פילינג גוף ארומה, קריסטל
מלח אמבט ארומטי, קרם גוף, קרם הזנה ללילה, קרם לחות
יום, קרם לחות לעיצוב שיער רגיל, קרם לטיפול בקמטים, קרם
עיניים וצוואר, קרם רב שימושי אלוורה, קרם רגליים, שמן מסג'
ארומטי, חלב פנים עדין, חמאת שואה מינירלית, מי פנים,

מסכת שיער גזר, קרם אנטי צלוליט, קרם ידיים וציפורניים, קרם
לחות לעיצוב שיער יבש וצבוע, קרם לחות לעיצוב שיער

מתולתל, קרם פילינג רגלים, קרם רגליים טיפולי, קרם לחות
אבוקדו, קרם לחות שמן זית, קרם לחות גזר, קרם הזנה לילה,
שמפו בוץ; כולם מכילים חומרים שמקורם בים המלח; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212914 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 25131/01/2010



Ownersבעלים

Name: Mersea Spa שם: מרסי ספא

Address: P.O.B. 12108, Ashdod, Israel כתובת : ת.ד.12108, אשדוד, ישראל

Identification No.: 540223799מספר זיהוי: 540223799

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

ט"ז שבט תש"ע - 25231/01/2010



Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely electric transformers, electrical 
conductors, voltage regulators; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound or 
images; blank magnetic data carriers; blank 
recording discs; magnetically encoded credit cards, 
debit cards, magnetic cards, cash withdrawal cards, 
payment cards, encoded memory cards; encoded 
chip cards for payment and financial operations; 
software for encryption, allowing users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; encoded memory or chip loyalty 
cards for tracking user purchases; encoded memory 
or chip discount cards for tracking user purchases 
and awarding discounts,  stored-value smart chip 
card; money counting and sorting machines; 
automatic vending machines; mechanisms for 
prepayment-operated apparatus, namely electronic 
machines for reading encoded cards and recording 
financial operations; cash registers, automatic teller 
machines, pocket calculators, counterfeit coin 
detectors; readers for memory or chip cards, 
magnetic cards, payment cards, credit cards, debit 
cards, loyalty cards, discount cards; software, namely 
secure payment software for Internet-type computer 
communication networks; data processing and 
computer equipment, namely data processors, 
computers, computer peripherals; all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או
בקרה על חשמל, דהיינו שנאים חשמליים, מוליכים חשמליים,
וסתי מתח חשמלי; התקנים להקלטה, העברה ושיחזור של

צליל או תמונות; נושאי נתונים מגנטיים ריקים; דיסקים להקלטה
ריקים; כרטיסי אשראי מקודדים מגנטית, כרטיסי חיוב,

כרטיסים מגנטיים, כרטיסים למשיכת מזומנים, כרטיסי תשלום,
כרטיסי זכרון מקודדים; כרטיסי שבב מקודדים לתשלום ופעולות

פיננסיות; תכנה לקידוד, המאפשרת למשתמשים לבצע
טרנזקציות עסקיות אלקטרוניות דרך רשת מחשב גלובלית;
כרטיסי זכרון או שבב של נאמנות מקודדים למעקב אחר

רכישות משתמש; כרטיסי זכרון או שבב של הנחה מקודדים
למעקב אחר רכישות משתמש והענקת הנחות, כרטיס שבב

ערך מאוחסן חכם; מכונות ספירה וסידור כספים; מכונות מכירה
אוטומטיות; מנגנונים למכשיר המופעל לפני תשלום, דהיינו
מכונות אלקטרוניות לקריאת כרטיסים מקודדים והקלטת
פעולות פיננסיות; קופות רשם, מכונות כספר אוטומטיות,

מחשבוני כיס, גלאי מטבעות מזויפים; קוראי כרטיסי זכרון או
שבב, כרטיסים מגנטיים, כרטיסי תשלום, כרטיסי אשראי,
כרטיסי חיוב, כרטיסי נאמנות, כרטיסי הנחה; תוכנה דהיינו
תוכנת תשלום מאובטחת לרשתות תקשורת מחשב  מסוג
אינטרנט; ציוד לעיבוד נתונים וציוד מחשב, דהיינו מעבדי

נתונים, מחשבים וציוד מחשב היקפי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212915 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 25331/01/2010



Owners

Name: Natixis

Address: Paris, France

Identification No.: 68849

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

ט"ז שבט תש"ע - 25431/01/2010



Owners

Name: Natixis

Address: Paris, France

Identification No.: 68849

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

Paper, cardboard and goods made thereof, namely 
packaging bags, small bags, wrappings, pouches for 
packaging; printed matter, namely magazines, 
periodicals, guides, books, memo pads in the field of 
banking, finance, insurance; instructional and 
teaching material, namely books, journals; plastic 
materials for packaging, namely bags, small bags, 
films and sheets; printing type; printing blocks; 
newspapers; periodicals in the field of banking, 
finance, insurance; check books, printed bank forms; 
pamphlets in the field of  banking, finance, insurance; 
notebooks, calendars; printed information bulletins in 
the field of banking, finance, insurance; printed 
publications, namely magazines, prospectuses, 
books, handbooks, and indexes in the field of 
banking, finance, insurance; all inlcuded in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דהיינו שקיות אריזה,
שקיות קטנות, עטיפות, נרתיקים; דברי דפוס, דהיינו מגזינים,
כתבי עת, מדריכים, ספרים, דפדפות מזכר בתחום של בנקאות,
מימון, ביטוח; חומר לימוד והוראה, דהיינו ספרים, ז'ורנלים;

חומרים פלסטיים לאריזה, דהיינו שקיות, שקיות קטנות, סרטים
וסדינים; אותיות דפוס; גלופות; עיתונים; כתבי עת בתחום של
בנקאות, מימון, ביטוח; פנקסי שיקים, טפסי בנק מודפסים;
חוברות בתחום של בנקאות, מימון, ביטוח; מחברות, לוחות
שנה; עלוני מידע מודפסים בתחום של בנקאות, מימון, ביטוח;
פרסומים מודפסים דהיינו מגזינים, פרוספקטים, ספרים, ספרי
הדרכה ואינדקסים בתחום של בנקאות, מימון, ביטוח; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212916 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 25531/01/2010



Advertising services; online advertising via a 
computer communications network; business 
management; dissemination of advertisements; 
clerical services; business administration; business 
consulting; business information or inquiries; 
distribution of brochures and samples; business 
advertising, canvassing for the distribution of 
securities, namely prospecting; administrative 
services for the management of customer accounts; 
accounting services; computer file management; 
researching business information in computer 
databases; business management assistance for 
industrial and commercial companies; market studies 
and research; marketing services; statistical data 
compilation and studies; consultancy in business 
information, information compilation; commercial and 
administrative consulting services relating to 
computer organization; collection of data in a central 
file; subscriptions to a radiopaging service; 
subscriptions to a global telecommunications network 
or a restricted access network; subscriptions to a 
database or multimedia server; subscriptions to 
computer communication services; subscriptions to a 
central service providing access to a computer 
telecommunications network or data communication 
network, subscriptions to electronic newspapers, 
subscriptions to telecommunications services, all the 
aforementioned services being for banking and 
financial services; drafting statements of accounts, 
compiling statistical information, auditing; economic 
forecasting ; all included in class 35.

שירותי פרסום; פרסום מקוון דרך רשת תקשורת מחשב; ניהול
עסק; הפצה של פרסומים; שירותי פקידות; אדמיניסטרציה

עסקית; ייעוץ עסקי; מידע או חקירות עסקיות; הפצה של עלונים
ודוגמיות; פרסום עסקי, שידול להפצה של ניירות ערך, דהיינו
חיפוש; שירותים אדמיניסטרטיביים לניהול חשבונות של

לקוחות; שירותי חשבונאות; ניהול קובץ מחשב; מחקר על מידע
עסקי במאגרי מידע ממוחשבים; עזרה בניהול עסק לחברות
תעשיתיות ומסחריות; לימודי ומחקר שווקים; שירותי שיווק;
איסוף ולימודי נתונים סטטיסטיים; ייעוץ מידע עסקי, איסוף
מידע; שירותי ייעוץ מסחריים ואדמיניסטרטיביים הקשורים

לארגון ממוחשב; איסוף של נתונים בתיק מרכזי; מנויים לשירות
זימונית; מנויים לרשת טלקומוניקאציה גלובלית או רשת גישה
מוגבלת; מנויים לשרת מאגר מידע או מולטימדיה; מנויים

לשירותי תקשורת מחשב; מנויים לשירות מרכזי המספק גישה
לרשת טלקומוניקאציה ממוחשבת או לרשת תקשורת נתונים,
מנויים לעיתונים אלקטרוניים, מנויים לשירותי טלקומוניקאציה,

כל השירותים המוזכרים לעיל בעבור שירותים בנקאיים
ופיננסיים; עריכת טיוטות של דפי חשבון, איסוף מידע

סטטיסטי, ביקורת ספרי חשבונות; תחזית כלכלית; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212917 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 25631/01/2010



Owners

Name: Natixis

Address: Paris, France

Identification No.: 68849

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

ט"ז שבט תש"ע - 25731/01/2010



Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212918 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 25831/01/2010



Banking; financial affairs, namely financial consulting, 
financial management, financial planning; monetary 
affairs, namely monetary exchange; real estate 
affairs, namely real estate appraisal, real estate 
investment; actuarial services; factoring, namely 
factoring agencies, credit card factoring services; 
credit agencies; debt collection agencies; financial 
analysis; insurance underwriting in the field of all 
types of insurance; life insurance underwriting; 
insurance consultancy; investment, consulting, 
management in provident funds; credit card services; 
debit card services; credit guarantees; setting-up of 
funds; financial consulting; real-estate appraisal 
services; real estate brokerage, real estate 
management; financial management, stock exchange 
quotations; securities brokerage; insurance 
brokerage; credit bureau services; hire-purchase 
financing; security deposits; securities management; 
issuing of travellers' checks; issuing of credit cards, 
issue of loyalty cards for payment purposes; savings, 
namely savings account services, savings bank 
services; financial evaluations of insurance, banking, 
and real estate; financing services, namely money 
lending, investment counselling, lease/purchase 
financing; fiscal valuations, fiduciary services; fund 
accumulation, namely fund settling; financial 
information, namely financial information processing, 
financial information provided by electronic means; 
insurance information, namely providing information 
in insurance matters; home banking; capital 
investments consultation and service; currency 
exchange services; processing services for payment 
by installments; processing of payment of funds; loan 
financing; loans against security; financial 
transactions, namely credit card payment processing 
services, check processing; electronic funds transfer; 
check verification; financial and banking 
management; research and prospecting of financial 
markets and securities management, all these 
services capable of being provided viathe Internet; 
issuing of bank cheques, safe deposit services, 
financial clearing operations; financial consulting, 
marine insurance, accident insurance, fire insurance, 
health insurance, rental of apartments, rental of 
offices, rent collection, pledge loans, installment 
loans; financial sponsorship of specific event or 
activity; money lending; online banking, all these 
financial and monetary operations possibly done via 
telecommunication networks and computer 
communication networks; all included in class 36.

בנקאות; עסקאות פיננסיות, דהיינו ייעוץ פיננסי, ניהול פיננסי,
תכנון פיננסי; עסקאות מוניטריות, דהיינו המרה מוניטרית;

עסקאות נדל"ן, דהיינו הערכת נדל"ן, השקעת נדל"ן; שירותים
אקטואריים; מימון, דהיינו סוכנויות מימון שירותי מימון, שירותי
מימון כרטיס אשראי; סוכנויות קרדיט; סוכנויות איסוף חוב;

ניתוח פיננסי; חיתום ביטוח בתחום של כל סוגי הביטוח; חיתום
ביטוח חיים; ייעוץ ביטוחי; השקעה, ייעוץ, ניהול קרנות חסכון;
שירותי כרטיס אשראי; שירותי כרטיס חיוב; ערבות קרדיט;
הקמה של קרנות; ייעוץ פיננסי; שירותי הערכת נדל"ן; תיווך
נדל"ן, ניהול נדל"ן; ניהול פיננסי, הצעות מחיר לסחר במניות;
תיווך ניירות ערך; תיווך ביטוח; שירותי משרד קרדיט; מימון
שכירות-רכישה; הפקדות של נייר ערך; ניהול ניירות ערך;
הנפקה של המחאות נוסעים; הנפקה של כרטיסי אשראי,

הנפקה של כרטיסי נאמנות למטרות תשלום; חסכונות, דהיינו
שירותי חשבון חסכון, שירותי בנק חסכון; הערכות פיננסיות של

ביטוח, בנקאות, ונדל"ן; שירותים פיננסים, דהיינו הלוואת
כספים, ייעוץ השקעות, מימון שכירות/רכישה; הערכות כספיות,
שירותי מהימנות, צבירת כספים, דהיינו הסדרת כספים; מידע
פיננסי, דהיינו עיבוד מידע פיננסי, מידע פיננסי המסופק על ידי

אמצעים אלקטרוניים; מידע ביטוחי, דהיינו הספקת מידע
בענייני ביטוח; בנקאות ביתית; ייעוץ ושירותי השקעות הון;

שירותי סחר מטבע; שירותי עיבוד לתשלום במסגרת תשלומים;
עיבוד תשלום כספים; מימון הלוואות; הלוואות כנגד נייר ערך;

עסקאות פיננסיות, דהיינו שירותי עיבוד תשלום בכרטיס
אשראי, בדיקת עיבוד; העברת כספים אלקטרונית; בדיקת

אימות; ניהול פיננסי ובנקאי; ניהול וחיפוש של שווקים פיננסים
וניהול ניירות ערך, כל השירותים הללו הכשירים להנתן דרך

האינטרנט; הנפקת המחאות בנקאיות, שירותי הפקדה בכספת,
פעולות סליקה פיננסית; ייעוץ פיננסי, ביטוח ימי, ביטוח תאונות,
ביטוח שריפות, ביטוח בריאות, השכרה של דירות, השכרה של
משרדים, איסוף שכר דירה, חיוב הלוואות, הלוואות בתשלומים;
מתן חסות פיננסית לאירוע ספציפי או לפעילות; הלוואת כסף;
בנקאות מקוונת, כל הפעולות הפיננסיות והמוניטריות הללו
המתאפשרות דרך רשתות טלקומוניקאציה ורשתות תקשורת

מחשב; הנכללים כולם בסוג 36.

ט"ז שבט תש"ע - 25931/01/2010



Owners

Name: Natixis

Address: Paris, France

Identification No.: 68849

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

ט"ז שבט תש"ע - 26031/01/2010



Telecommunications services, namely transfer of 
data by telecommunications; news and information 
agencies, namely the transmission of news items to 
news reporting organizations; communication via 
computer terminals; services for transmission, 
communications and telecommunications, namely 
providing multiple-user to global computer network, 
provision of wireless telecommunications and 
telecommunication air time, engineering services for 
telecommunications and data networking, via 
electronic means, computer and telephone; 
transmitting, communicating and telecommunicating 
messages, information and data via computer aided 
transmission, teleprinters, electronic communications 
networks; electronic and computer mail and message 
delivery services; transmission of information and 
news via telecommunications; transmission of 
information accessible by access code, data 
processing servers, computer database servers, 
computer or telematic networks, including the 
Internet and the World Wide Web; transmission of 
text, electronic documents, databases, graphics and 
audiovisual information accessible by access code 
via computer and telecommunications networks 
including the Internet; transmission of computer 
programs accessible by access code via 
personalized network page interfaces; transmission 
of periodicals and other printed matter relating to the 
Internet via computers and communication networks; 
providing transmission services in real time between 
computer users on the Internet and the world wide 
web; telecommunications services provided via the 
Internet, namely providing multiple-user to global 
computer network, provision of wireless 
telecommunications and telecommunication air time, 
engineering services for telecommunications and 
data networking; all inlcuded in class 38.

שירותי טלקומוניקאציה, דהיינו העברת נתונים על ידי
טלקומוניקאציה; סוכנויות מידע וחדשות, דהיינו שידור של
פריטי חדשות לארגונים המדווחים חדשות; שירותי תקשורת
דרך מסופי מחשב; שירותי שידור, תקשורות וטלקוניקאציה,

דהיינו אספקת רשת רבת-משתמשים לרשת מחשב גלובאלית,
אספקה של טלקומוניקאציה אלחוטית וזמן אויר של

קומוניקאציה, שירותי הנדסה לטלקומוניקאציות ורישות נתונים,
דרך אמצעים אלקטרוניים, מחשב וטלפון; שידור, תקשורת
והודעות טלקומוניקאציה, מידע ונתונים דרך שידור הנעזר

במחשב, טלפרינטרים, רשתות תקשורות אלקטרוניות; שירותי
דואר אלקטרוני וממוחשב ושירותי העברת הודעות; שידור של
מידע וחדשות דרך טלקומוניקאציות; שידור של מידע הנגיש על
ידי קוד גישה, שרתים המעבדים נתונים, שרתי מאגר מידע
ממוחשב, רשתות מחשב או טלמאטיות, כולל האינטרנט
והרשת העולמית; שידור של טקסט, מסמכים אלקטרוניים,

מאגרי מידע, גרפיקה ומידע אור-קולי הנגיש על ידי קוד גישה
דרך מחשב ורשתות טלקומוניקאציה כולל האינטרנט; שידור

של תוכניות מחשב הנגישות על ידי קוד גישה דרך ממשקים של
עמודי רשת אישיים; שידור של כתבי עת ודברי דפוס אחרים
הקשורים לאינטרנט דרך מחשבים ורשתות תקשורת; אספקת
שירותי שידור בזמן אמת בין משתמשי מחשב באינטרנט
וברשת העולמית; שירותי טלקומוניקאציה הניתנים דרך

האינטרנט, דהיינו דהיינו אספקת רשת רבת-משתמשים לרשת
מחשב גלובאלית, אספקה של טלקומוניקאציה אלחוטית וזמן

אויר של קומוניקאציה, שירותי הנדסה לטלקומוניקאציות ורישות
נתונים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212920 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26131/01/2010



Owners

Name: Natixis

Address: Paris, France

Identification No.: 68849

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

ט"ז שבט תש"ע - 26231/01/2010



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

,MISTER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DONUT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ZOHAR NORMAN שם: זהר נורמן

Address: P.O.B. 189, Moshav Bazra, Israel כתובת : מושב בצרה, ישראל

Identification No.: 53978094מספר זיהוי: 53978094

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hana Peri, Adv.

Address:

שם: חנה פרי, עו"ד

כתובת : ת.ד.1347, פרדסיה, 42815, ישראל

baked goods. מוצרי מאפה.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

MISTER DONUT

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212985 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26331/01/2010



Owners

Name: KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA 
KOGYO KABUSHIKI KAISHA)

Address: World Trade Center Bldg. 4-1 Hamamatsu-
Cho,2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 60630

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Rental of computer software; Rental of application 
software installed in computer servers connectable to 
the internet and other communication network; 
Rental of application software by application service 
providers; all included in class 42.

השכרת תוכנת מחשב; השכרת תוכנת יישום המותקנת בשרתי
מחשב הניתנים לחיבור לאינטרנט ולרשתות תקשורת אחרות;
השכרת תוכנת יישום באמצעות ספקי שירותי יישום; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213009 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26431/01/2010



U.S.A. , 04/01/2008 ארה"ב , 04/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: AbitibiBowater, Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 68826

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Plywood; lumber; building boards; hardboards and 
hardboards siding; wood poles; treated wood 
products; all included in class 19.

עץ לביד; קורות שאינן נסורות; לוחות בנין; לוחות קשים וצדדי
לוחות קשים; מוטות עץ; מוצרי עץ מטופל; כולם כלולים בסוג

.19

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

ABIBOW

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213041 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26531/01/2010



Owners

Name: Sigmapharm Arzneimittel GmbH & Co KG

Address: Wien, Austria

Identification No.: 68891

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Medicines and pharmaceutical preparations used in 
otorhinolaryngology; all included in class 5.

תרופות ותכשירי רוקחות המשמשים לטיפול במחלות אף, אוזן
וגרון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

COLDAMARIS

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213043 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26631/01/2010



Republic of Korea , 22/05/2008 קוריאה , 22/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: Yeongtong-gu  , Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Mobile phones; smart phones; electronic game 
software for mobile phone; downloadable ring tones; 
graphics and music  via a global computer network or 
wireless devices; headsets; microphones; electric 
battery chargers; computers; printers for computers; 
monitors for computers; personal digital assistants; 
semiconductors; television sets; camcorders; optical 
cables; telephones; DVD players; MP3 players; 
computer network hubs, routers and switches; all 
included in class 9.

מכשירי טלפון ניידים; מכשירי טלפון חכמים; תוכנות משחק
אלקטרוני עבור מכשיר טלפון נייד; צלילי צלצול, גראפיקות
ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשב גלובלית או

מתקנים אלחוטיים; אוזניות; מיקרופונים; מטעני סוללה
חשמליים; מחשבים; מדפסות עבור מחשבים; משגוחים עבור
מחשבים; עזרים דיגיטליים אישיים; מוליכים למחצה; מערכות
טלוויזיה; מצלמות וידאו; כבלים אופטיים; מכשירי טלפון; מנגני
DVD; מנגני MP3; מוקדי, נתבי ומתגי רשת מחשב; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SOUL RELOADED

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213058 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26731/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Armacell Enterprise GmbH

Address: Muenster, Germany

Identification No.: 51277

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Thermal and acoustic insulating material; adhesive 
tapes, as far as included in this class; all included in 
class 17.

חומר בידוד תרמי ואקוסטי; סרטים דביקים, ככל שנכללים בסוג
זה; כולם כלולים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

ArmaSound

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213060 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26831/01/2010



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

,GREEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BLOCKS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ROMI PAZ PLANNING AND EXECUTION OF 
ENGINEERIAL WORKS LTD.

שם: רומי פז תכנון ובצוע עבודה הנדסית בע"מ

Address: Ashdod, Israel כתובת : אשדוד, ישראל

Identification No.: 513555532מספר זיהוי: 513555532

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

Building materials; blocks for building, including 
blocks made of recycled materials, natural made 
blocks, artificial made blocks, isolation blocks, 
lightweight blocks; building materials for 
infrastructure including road constructions, bridge 
constructions; all inclued in class 19.

חומרי בניה; לבנים, לרבות לבני בניה מחומרים ממוחזרים,
לבני בניה טבעיים, לבני בנייה מלאכותיים, לבני בניה מבודדים,
לבני בניה קלים; חומרי בנייה לתשתיות לרבות לסלילת דרכים,

בניית גשרים; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

GREEN BLOCKS

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213079 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 26931/01/2010



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

Owners

Name: Id Software, Inc.

Address: Mesquite, Texas, U.S.A.

Identification No.: 68915

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Computer software games, and computer software 
game programs for entertainment uses with user 
manuals sold as a unit; all included in class 9.

תוכנות משחקים למחשב, ותוכנות מחשב לתוכניות משחק
לשימושי בידור עם חוברות הדרכה למשתמש למכירה כיחידה;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

RAGE

Application Date 11/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213108 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27031/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף המילים
ENERGY DRINK 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

Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: Atlanta, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 83

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Energy Drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

BURN ENERGY DRINK

Application Date 11/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213109 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27131/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ORTA MEDICAL LTD. שם: אורטה מדיקל בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Park. P.o.b 13205, Zur 
Yigal, 44862, Israel

כתובת : פארק תעשיה מצפה ספיר, ת.ד.13205, צור יגאל,
44862, ישראל

Identification No.: 513522375מספר זיהוי: 513522375

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Kadmon, Adv.

Address: 3 Hayezira St.  , Ramat Gan, 52521, Israel

שם: אמיר קדמון, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3  , רמת גן, 52521, ישראל

Washing machines; all icluded in class 7. מכונת כביסה; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213156 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27231/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ORTA MEDICAL LTD. שם: אורטה מדיקל בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Park. P.o.b 13205, Zur 
Yigal, 44862, Israel

כתובת : פארק תעשיה מצפה ספיר, ת.ד.13205, צור יגאל,
44862, ישראל

Identification No.: 513522375מספר זיהוי: 513522375

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Kadmon, Adv.

Address: 3 Hayezira St.  , Ramat Gan, 52521, Israel

שם: אמיר קדמון, עו"ד

כתובת : רח' היצירה 3  , רמת גן, 52521, ישראל

Devices, mechanisms and instruments for 
photography, cinema; devices, mechanisms and 
instrumetns for conducting, switching, exchange, 
accumulation, adjustment, regulation or supervisio, 
control on electricity, devices and mechanisms for 
recording, transferring or reconstruction of voice and 
videotape, magnetic data, equipment for processing 
data and computer; toners; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש בצילום קולנוע, התקנים ומכשירים
להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל,
התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי, נושאי
נתונים מגנטיים, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; טונרים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213157 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27331/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Surgical and medical instruments and apparatus; 
apparatus for use as mobility aids for the disabled; 
patient handling apparatus; patient lifting apparatus; 
intensive care patient transporting apparatus; 
aeromedical patient transporting apparatus; 
neomedical patient transporting apparatus; paediatric 
patient transporting apparatus; patient lifting  and 
transferring apparatus; patient carrying apparatus; 
carrying chairs for patients; emergency evacuation 
apparatus; emergency evacuation chairs adapted for 
patients; patient examination tables; ambulance 
stretches, emergency stretchers; stretcher 
mattresses; cushions and pillows for medical 
purposes; patient immobilising apparatus; patient 
safety apparatus, particularly safety harnesses and 
restraints for use with patient carrying apparatus, 
patient lifting apparatus, patient handling apparatus 
and patient transporting apparatus; apparatus to 
assist patients into and out of baths; stairway 
evacuation chairs; stairway descent and ascent 
chairs; chairs for use on aircraft for transporting 
passengers and patients; devices especially adapted 
for securing patient handling apparatus to a vehicle; 
devices especially adapted for securing patient 
handling apparatus to a floor of a vehicle; parts and 
fittings for the aforesaid goods; all included in class 
10.

מכשירים וכלים כירורגיים ורפואיים; מכשירים לשימוש כסיוע
תנועתי למוגבלים; מכשירים לטיפול בחולים ; מכשירי נשיאת
חולים ; מכשירי הובלת  מטופלי טיפול אינטנסיבי; מכשירי
רפואה תעופתית להובלת  חולים  ; מכשירי רפואה חדישה
להובלת  חולים ; מכשירי רפואת ילדים להובלת  חולים ;

מכשירי נשיאה והעברה של  חולים ; מכשירי הובלת  חולים ;
כסאות נשיאת  חולים ; מכשירי פינוי חירום; כסאות פינוי חירום

מתואמים לחולים ;  שולחנות בדיקה לחולים;  אלונקות
אמבולנס,אלונקות חירום; מזרני אלונקות; כרים וכריות למטרות

רפואיות; מכשירי מניעת ניידות לחולים; מכשירי בטיחות
לחולים, בפרט רתמות ומרסנים לשימוש עם מכשירי נשיאת
חולים, מכשירי הרמת חולים,מכשירי טיפול בחולים ומכשירי
הובלת חולים; מכשירי עזרה למטופלים ביציאה וכניסה
לאמבטיה; כסאות פינוי במדרגות; כסאות עליה וירידה

במדרגות; כסאות לשימוש במטוסים להובלת נוסעים וחולים;
אמצעי מאומץ במיוחד לאבטחת מכשירי טיפול בחולים בכלי
תחבורה; אמצעי מאומץ במיוחד לאבטחת מכשירי טיפול

בחולים לרצפת כלי תחבורה; חלקים וציוד לסחורה הנ"ל; הכל
כלול בסיווג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

EVAC+CHAIR

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213160 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27431/01/2010



Owners

Name: Evac+Chair International Limited

Address: Birmingham, West Midlands, United Kingdom

Identification No.: 68935

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 27531/01/2010



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

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

The shape of the container does not constitute a part 
of the mark.

דמות המיכל 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

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213203 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27631/01/2010



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

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

The shape of the container does not constitute a part 
of the mark.

דמות המיכל 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

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213204 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27731/01/2010



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

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

The shape of the container does not constitute a part 
of the mark.

דמות המיכל 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

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213205 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27831/01/2010



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

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

The shape of the container does not constitute a part 
of the mark.

דמות המיכל 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

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213206 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 27931/01/2010



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

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

The shape of the container does not constitute a part 
of the mark.

דמות המיכל 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

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213207 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28031/01/2010



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

FRESH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MENTOL ו-AMERICAN FLAVOR בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

The shape of the container does not constitute a part 
of the mark.

דמות המיכל 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

Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומיוצר, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213208 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28131/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word סטודיו and the letter C
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה סטודיו
ובאות C בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: STUDIO C Ltd. שם: סטודיו סי בע"מ

Address: Ben Gurion 22  , Givat Shmuel, 54014, Israel כתובת : בן גוריון 22  , גבעת שמואל, 54014, ישראל

Identification No.: 511464398מספר זיהוי: 511464398

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

Exercise, fitness, body shaping and body toning 
training services; exercise, fitness, body shaping and 
body toning advisory; exercise, fitness, body shaping 
and body toning classes; yoga instruction, training 
and education; dancing instruction, training and 
education;  self-defense instruction, training and 
education; exercise, fitness, body shaping and body 
toning studios; gyms; exercise instruction; dietary 
education services; nutrition education services; all 
included in class 41.

שירותי אימוני התעמלות, כושר, עיצוב וחיטוב הגוף; שירותי
ייעוץ להתעמלות, כושר, עיצוב וחיטוב הגוף; חוגי התעמלות
כושר, עיצוב וחיטוב הגוף; הדרכה, אימונים והוראה של יוגה;
הדרכה, אימונים והוראה של ריקודים; הדרכה, אימונים והוראה
של הגנה עצמית; מכונים להתעמלות כושר, עיצוב וחיטוב הגוף;
חדרי כושר; הוראת התעמלות; שירותי חינוך לדיאטה; שירותי

חינוך לתזונה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213233 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word סטודיו and the letter C
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה סטודיו
ובאות C בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: STUDIO C Ltd. שם: סטודיו סי בע"מ

Address: Ben Gurion 22  , Givat Shmuel, 54014, Israel כתובת : בן גוריון 22  , גבעת שמואל, 54014, ישראל

Identification No.: 511464398מספר זיהוי: 511464398

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

Diet services; advisory and instruction services for 
dieting; advisory and instruction services  relating to 
nutrition; classes and workshops for dieting; advisory 
services relating to beauty and body treatment; 
beauty and body treatment; all included in class 44.

שירותי דיאטה; שירותי ייעוץ והדרכה לדיאטה; שירותי ייעוץ
והדרכה בקשר לתזונה; חוגים וסדנאות לדיאטה; שירותי ייעוץ
לטיפולי יופי וגוף; טיפולי יופי וגוף; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213236 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28331/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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.: 311617344מספר זיהוי: 311617344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Amram, Adv.

Address: 2 Harafsoda Street, P.O.B. 4400, Rishon 
Lezion, Israel

שם: גבריאל (גבי) עמרם, עו"ד

כתובת : רחוב הרפסודה 2, ת.ד.4400, ראשון לציון, ישראל

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

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213267 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28431/01/2010



Ownersבעלים

Name: Polak Brothers Import Agencies Ltd. שם: אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ

Address: 10 Hayarkon Street  , Bnei Brak, 51262, Israel כתובת : רחוב הירקון 10  , בני ברק, 51262, ישראל

Identification No.: 504956251מספר זיהוי: 504956251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. Bar-Am & Co., Advs.

Address: 124 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 62038, Israel

שם: א. בר-עם ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 124  , תל אביב, 62038, ישראל

Machines and machine parts which embody tools for 
cooling cows in cow shed; agriculture instruments; 
cow cooling instruments; all included in class 7.

מכונות וחלקי מכונות, המהווים מכשירים לצינון פרות בסככות
רפת; מכשירים חקלאיים; מכשיר לצנון פרות; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

MegaKool

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213277 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28531/01/2010



Ownersבעלים

Name: Polak Brothers Import Agencies Ltd. שם: אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ

Address: 10 Hayarkon Street  , Bnei Brak, 51262, Israel כתובת : רחוב הירקון 10  , בני ברק, 51262, ישראל

Identification No.: 504956251מספר זיהוי: 504956251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. Bar-Am & Co., Advs.

Address: 124 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 62038, Israel

שם: א. בר-עם ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 124  , תל אביב, 62038, ישראל

Machines and machine parts which embody tools for 
cooling cows in cow shed; agriculture instruments; 
cow cooling instruments; all included in class 7.

מכונות וחלקי מכונות, המהווים מכשירים לצינון פרות בסככות
רפת; מכשירים חקלאיים; מכשיר לצנון פרות; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Superkool

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213278 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28631/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 28731/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word בס"ד, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בס"ד, אלא
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Jorge Luis Kaminsky שם: חורחה לואיס קמינסקי

Address: 11 Moshe Levi Street  , Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 11  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 17178229מספר זיהוי: 17178229

Name: Daniel Rosansky שם: דניאל רוסנסקי

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 58630211מספר זיהוי: 58630211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jorge E. Ukrainczyk, Adv.

Address: Hayovel 4/2 St.  , Raanana, 43401, Israel

שם: חורחה ארנסטו אוקיינסיק, עו"ד

כתובת : רחוב היובל 4/2  , רעננה, 43401, ישראל

Meat and meat products, fish and fish products, 
poultry and poultry products, milk and milk products, 
preserved, dried anc cooked fruit and vegetables, 
jellies, jams, compotes, eggs, edible oils and fats, 
preserved food; all included in class 29.

בשר ומוצרי בשר, דגים ומוצרי דגים, עופות ומוצרי עופות, חלב
ומוצרי חלב, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים,

ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, שמני ושומני מאכל, שימורי
מזון; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213282 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 28831/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 28931/01/2010



Switzerland , 23/06/2008 שוויץ , 23/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

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

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213294 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29031/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DOMECQ WINES ESPANA, S.A.

Address: Camino de Portuetxe 35A  , San Sebastian, 
20018, Spain

Identification No.: 68983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Wines; included in class 33. יינות; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

CAMPO VIEJO

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213328 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29131/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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 (שמורות, מיובשות או קפואות) עשויות בעיקר
מבשרים, דגים, פירות ים, עופות, בשר ציד ומירקות, תפוחי

אדמה, אורז, ירקות, פיטריות, פירות וגבינה מיובשות; מרקים,
תרכיז מרק, תכשירים להכנת מרקים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

CROISSANT POCKETS

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213336 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29231/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Handheld frozen sandwiches; frozen stuffed 
sandwiches; fillings of meat, cheese, sauce, 
vegetables and/or fruit encased in dough; all included 
in class 30.

כריכים קפואים המוחזקים ביד; כריכים ממולאים קפואים;
מילויים של בשר, גבינה, רוטב, ירקות ו/או פירות עטופים

בבצק; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

CROISSANT POCKETS

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213337 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29331/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SUPER NATURAL 
PREMIUM QUALITY, but in the combination of the 
mark.

SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL PREMIUM QUALITY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Monge & C. S.P.A.

Address: Cuneo, Italy

Identification No.: 68329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

MONGE SUPER NATURAL PREMIUM QUALITY

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213340 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29431/01/2010



Owners

Name: Monge & C. S.P.A.

Address: Cuneo, Italy

Identification No.: 68329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213341 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29531/01/2010



בעלים

שם: עמדא - עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ע.ר.

כתובת : ת.ד.5261, רמת גן, 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

Printed materials, namely, informational booklets, 
brochures, pamphlets and newsletters on the topics 
of healthcare, aging, dementia and Alzheimer’s 
disease and memory challenged individuals; Kits 
containing goods included in class 16 for improving 
the life quality of Alzheimer’s patients and care 
givers; all included in class 16.

חומרים מודפסים, דהיינו, ספרוני מידע, ברושורים, פליירים
וניוזלטרס בנושאי שמירת הבריאות, הזדקנות, דמנציה, מחלת
אלצהיימר ויחידים עם בעיות זכרון; ערכות המכילות טובין
הנכללים בסוג 16 לשיפור איכות החיים של חולי אלצהיימר

והמטפלים בהם; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213343 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29631/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words קשרים and כישורים
separately and the phrase פעילות לבריאות separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קשרים ו-
כישורים בנפרד ובצירוף פעילות לבריאות בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: עמדא - עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ע.ר.

כתובת : ת.ד.5261, רמת גן, 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

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

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213347 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29731/01/2010



Owners

Name: Sassy Inc.

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

Identification No.: 54930

(Illinois Corporation)

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

Products associated with the teething of children, 
namely teething rings and pacifiers for babies, and 
tethers for safety attaching teething rings and 
pacifieres to a child's wrist or clothing; all included in 
class 10.

מוצרים הקשורים לצמיחת שינים בילדים, שהם טבעות לצמיחת
שינים ומוצצים לתינוקות ורצועות לשם חיבור בטיחותי בין

טבעות לצמיחת שינים ומוצצים לבין פרק כף היד של ילדים או
ללבוש ילדים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213349 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29831/01/2010



U.S.A. , 09/04/2008 ארה"ב , 09/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Genetic testing reagents for scientific laboratory use, 
namely, DNA probes; adhesives for biological tissue, 
namely, blood, stem cells, umbilical cords and 
placentas for scientific, laboratory and medical 
research; all included in class 1.

מגיבי בדיקות גנטיות לשימוש של מעבדות מדעיות, בעיקר,
חקר DNA; דבקים לצירוף תאים ביולוגיים, בעיקר, דם, תאי
גזע, חבלי תבור ושליות למחקר מדעי, מעבדתי ורפואי; כולם

כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

AMDAC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213371 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 29931/01/2010



U.S.A. , 09/04/2008 ארה"ב , 09/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Medicinal and biological preparations from stem 
cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof, for pharmaceutical, clinical or 
medical laboratory use, namely, preparations that 
modulate the immune system; biological tissue from 
stem cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof intended for use as a wound 
covering; wound dressings; burn dressing; surgical 
dressing; pharmaceutical preparations from stem 
cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof for the treatment and dressing of 
wounds; pharmaceutical preparations from stem 
cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof for use in preventing rejection of 
transplanted organs and tissue; and biological tissue 
intended for subsequent implantation, namely, blood, 
stem cells, umbilical cords and placentas, for medical 
and clinical use; biological preparations for medical 
purposes; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים וביולוגיים מתאי גזע, צירוף תאי גזע או
צירוף פיגומי תאי גזע  או שילוב מכך, עבור שימוש מעבדתי
תרופתי, קליני או רפואי, בעיקר, תכשירים שמווסתים את
המערכת החיסונית; צירוף תאים ביולוגיים מתאי גזע, צירוף
תאי גזע או  צירוף פיגומי תאי גזע או שילוב מכך המכוון

לשימוש בכיסוי פצע; חבישות פצע; חבישות כווייה; חבישות
ניתוח; תכשירים תרופתיים מתאי גזע, צירוף תאים ביולוגיים או

צירוף פיגומי תאי גזע, או שילוב מכך לטיפול וחבישה של
פצעים; תכשירים תרופתיים מתאי גזע, צירוף תאי גזע או צירוף
פיגומי תאי גזע, או שילוב מכך לשימוש  במניעת דחייה של

איברים מושתלים וצירוף תאים; וצירוף תאים ביולוגיים המיועד
להשתלה עוקבת, בעיקר, דם, תאי גזע, חבלי תבור ושליות,
לשימוש רפואי וקליני; תכשירים ביולוגיים למטרות רפואיות;

כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

AMDAC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213373 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30031/01/2010



U.S.A. , 09/04/2008 ארה"ב , 09/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Scientific research, namely, development of 
pharmaceuticals or diagnostics methods from stem 
cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof; all included in class 42.

מחקר מדעי, בעיקר פיתוח שיטות תרופתיות או אבחוניות
מתאי גזע, צירוף תאי גזע או פיגומי תאי גזע, או שילוב מכך;

כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

AMDAC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213374 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30131/01/2010



U.S.A. , 09/04/2008 ארה"ב , 09/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Celgene Corporation

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

Identification No.: 47069

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Collection and testing of blood, blood components, 
tissue, and stem cells for medical research, treatment 
and diagnostics; all included in class 44.

איסוף ובדיקה של דם, מרכיבי דם, צירוף תאים, ותאי גזע
למחקר רפואי, טיפול ואיבחון; כולם כלולים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

AMDAC

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213375 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30231/01/2010



U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Farouk Systems, Inc.

Address: 250 Pennbright, Suite 150  , Houston, Texas, 
77090, U.S.A.

Identification No.: 67230

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons; all included in 
class 9.

מגהצים חשמליים לסלסול שיער, מגהצים לעיצוב שיער,
מגהצים ליישור שיער, ומגהצים להחלקת שיער; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CHI USA

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213394 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30331/01/2010



U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Farouk Systems, Inc.

Address: 250 Pennbright, Suite 150  , Houston, Texas, 
77090, U.S.A.

Identification No.: 67230

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Electric hair dryers; all included in class 11. מייבשי שיער חשמליים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

CHI USA

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213395 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30431/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Ido Peretz שם: עידו פרץ

Address: 21 Sold  St., Ramat Hasharon, 47225, Israel כתובת : רחוב סולד 21  , רמת השרון, 47225, ישראל

Identification No.: 37099199מספר זיהוי: 37099199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avraham Peretz & Co., Adv.

Address: 21 Sold St., Ramat Hasharon, 47225, Israel

שם: אברהם פרץ ושות', עו"ד

כתובת : רח' סולד 21, רמת השרון, 47225, ישראל

Transport services, packaging and storage of goods; 
all included in class 39.

שירותי הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; הנכללים כולם
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

סנגר משלוחים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213439 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30531/01/2010



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

POP 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

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

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

PIN POP

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213468 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30631/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Pob 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cardiovascular pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
heart diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hypercholesterolemia and for reducing 
fat components in the blood; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בלב ובכלי דם; תכשירי רוקחות לטיפול
במחלות לב; תכשירי רוקחות לטיפול ביתר כולסטרול ועבור

הפחתת מרכיבים שומניים בדם; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

כולסטר לס
CHOLESTER LESS

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213473 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30731/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Pob 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cardiovascular pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
heart diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hypercholesterolemia and for reducing 
fat components in the blood; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בלב ובכלי דם; תכשירי רוקחות לטיפול
במחלות לב; תכשירי רוקחות לטיפול ביתר כולסטרול ועבור

הפחתת מרכיבים שומניים בדם; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

כולסטר לב
CHOLESTER LEV

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213474 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30831/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Pob 50, Hadera, 38100, Israel כתובת : תד 50, חדרה, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cardiovascular pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
heart diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hypercholesterolemia and for reducing 
fat components in the blood; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בלב ובכלי דם; תכשירי רוקחות לטיפול
במחלות לב; תכשירי רוקחות לטיפול ביתר כולסטרול ועבור

הפחתת מרכיבים שומניים בדם; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

כולסטר טוב
CHOLESTER TOV

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213475 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 30931/01/2010



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.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אישי וישיר,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: MERETZ INVESTEMENTS LTD. שם: מרץ השקעות בע"מ

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

Identification No.: 45439מספר זיהוי: 45439

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Provident and pension funds management, included 
in Class 36

ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה, הנכלל בסוג 36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

אישי ישיר

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213526 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31031/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

LEAN CUISINE

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213529 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31131/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

LEAN CUISINE

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213530 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31231/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words קומנדו and קרב מגע, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קומנדו
וקרב מגע, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Irit Aizik שם: עירית אייזיק

Address: 6/6 Hativat Yiftah, Kfar Saba, 55403, Israel כתובת : חט' יפתח 6/6  , כפר סבא, 55403, ישראל

Identification No.: 58331612מספר זיהוי: 58331612

Providing training in the field of martial art, self 
defense, physical fitness, face to face combat and 
combat survival; all included i class 41.

אימונים בתחום אומנויות לחימה, הגנה עצמית, כושר גופני,
קרב פנים מול פנים והשרדות בקרב; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213579 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31331/01/2010



U.S.A. , 21/03/2008 ארה"ב , 21/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Optical devices and associated lenses and frames; 
all included in class 9.

התקנים אופטיים ועדשות ומסגרות הקשורות להם; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213638 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31431/01/2010



Owners

Name: WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Address: Klingenberg, Germany

Identification No.: 69051

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

Measuring instruments and apparatus, especially for 
measuring pressure, absolute pressure, differential 
pressure, temperature, quantity, in particular 
discharge, humidity, force, acceleration, distance, 
angle, speed, density and level; supports for 
measuring instruments; manometers, manometric 
vacuum gauges, pressure balances, altimeters, 
thermometers, thermo-hydrometers, hydrometers, 
pressure sensors, flow meters, pressure transmitters; 
measurement converters especially pressure 
transducers, differential pressure transducers, level 
transducers; remote indicators; regulating and control 
devices, especially pressure activated switches, 
limite switches, level-control switches, flow-control 
switches, pneumatic relays, electric relays, position 
regulators; electrotechnical and fluid devices and 
apparatus (included in class 9), especially power-
supply and amplification devices, circuits, circuit 
elements and recorders; calibrating instruments; 
parts of the aforementioned goods; all included in 
class 9.

מתקני מדידה וכלי מדידה, במיוחד למדידת לחצים, לחץ
אבולוטי, לחץ דיפרנציאלי, טמפרטורה, כמויות, בפריקה

מסויימת,לחות, כוח, תאוצה, מרחק, זווית, מהירות, צפיפות
וגובה; עזרים לכלי מדידה; מנומטרים, מדידי ואקום מנומטריים,

מאזני לחצים, ברומטרים, מדי גובה, מדי חום, טרמו-
הידרומטרים, הידרומטרים, חיישני לחץ, מדי זרם, מעבירי לחץ;
ממירי מדידה ובמיוחד מתמרי לחץ, מתמרי לחץ דיפרנציאליים
מתמרי גובה; אידיקטורים מרוחקים; התקני ויסות ובקרה,

במיוחד מתגים מופעלי לחץ, מתגי קצה, מתגים מבוקרי גובה,
מתגים מבוקרי זרם, ממסרים פנאומטיים, ממסרים חשמליים,
מווסתי מצב; התקני ואמצעי אלקטרומכניקה וזרימה (הכלולים
בסיווג 9) במיוחד ספקי כוח והתקני הגברה, מעגלים, אלמנטי
מעגלים ורשמים; התקני כיול; חלקים של הטובין הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WIKA

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213644 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31531/01/2010



בעלים

שם: יעל אוליאל

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 24532038

שם: ששון מיכאל

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 23872757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aaronsohn, Sher,  Aboulafia, Amoday & Co., 
Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
Israel

שם: אהרנסון, שר, אבולעפיה, אמודאי ושות', עו"ד

כתובת : בית רובנשטיין רחוב לינקולין 20, תל אביב, ישראל

Furniture, including children and youth rooms, 
libraries, tables, beds, storage cabinets, chests, 
shelves; all included in class 20.

רהיטים, לרבות חדרי ילדים ונוער, ספריות, שולחנות, מיטות,
ארונות אחסון, שידות, מדפים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213659 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31631/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DayMen Photo Marketing LP

Address: Markham, Ontario, Canada

Identification No.: 69061

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Bags, hard and soft covered cases, rucksacks, 
holdalls, backpacks with rolling wheels, backpacks 
without rolling wheels, fanny packs, belt packs in the 
nature of waist packs, pouches, pockets, tote bags, 
shoulder bags, and messenger bags all specially 
adapted for carrying photographic, cinematographic, 
videographic, optical, audio, electronic and computer 
equipment; film organizers, namely, cases for 
carrying exposed and unexposed camera film; 
carrying cases specially adapted for cellphones; 
waist and shoulder harness straps sold as a 
component part of the aforesaid goods; dust covers 
for computers, protective covers for computers, 
protective covers for portable computers, protective 
covers for consumer electronic devices; camera 
closures; and photography equipment, namely, 
reflectors, tripods, light stands and light supports, 
camera handles; all included in class 9.

תיקים, נרתיקים קשיחים ורכים, תרמילי גב, תרמילי כלבו,
תרמילים עם גלגלים, תרמילים ללא גלגלים, תיקי פאוץ', תיקי
חגורה מהסוג של תיקי מותן, פאוצ'ים, כיסים, תיקי סחיבה,
תיקי כתף, ותיקי שליח כולם מותאמים במיוחד לנשיאת ציוד
צילומי, קולנועי, וידאו, אופטי, קולי, אלקטרוני ומחשב; מארגני
סרט, בעיקר, נרתיקים לנשיאת סרט מצלמה חשוף ולא חשוף;
נרתיקי נשיאה מותאמים במיוחד לטלפונים סלולאריים; רצועות

רתמה למותניים ולכתף נמכרות כחלק רכיב של הסחרות
האמורות לעיל; כיסויי אבק למחשבים, כיסויי מגן למחשבים,

כיסויי מגן למחשבים ניידים, כיסויי מגן למתקני לקוח
אלקטרוניים; סוגרי מצלמה; וציוד צילום, בעיקר, מחזירי אור,
חצובות, עמודי תאורה, ותומכי תאורה, ידיות מצלמה; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CAMERA ARMOR

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213693 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31731/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DayMen Photo Marketing LP

Address: Markham, Ontario, Canada

Identification No.: 69061

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Carrying bags, cases and luggage, namely, 
backpacks with and without rolling wheels, 
knapsacks, sports bags, gym bags, hand bags, tote 
bags, rucksacks, holdalls, shoulder bags, messenger 
bags, fanny packs, belt packs in the nature of waist 
packs, pouches, pockets, briefcases, wallets, credit 
card holders; shoulder harnesses and waist 
harnesses sold as a component part of the aforesaid 
goods; and covers made of flexible water resistant 
material specifically designed for use with carrying 
bags, cases and luggage; all included in class 18.

תיקי נשיאה, נרתיקים ומטען, בעיקר, תיקי גב עם ובלי גלגלים,
שקי שינה, תיקי ספורט, תיקי אימון, תיקי יד, תיקי סחיבה,
תרמילי גב, תרמילי כלבו, תיקי כתף, תיקי שליח, תיקי פאוץ',
תיקי חגורה מהסוג של תיקי מותן, פאוצ'ים, כיסים, מזוודות,
ארנקים, נושאי כרטיסי אשראי; רתמות כתף ורתמות מותן
הנמכרות כחלק רכיב של הסחורות האמורות לעיל; וכיסויים

עשויים מחומר גמיש נוגד מים מעוצב במיוחד לשימוש עם תיקי
נשיאה, נרתיקים ומטען; כולם כלולים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

CAMERA ARMOR

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213694 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31831/01/2010



U.S.A. , 21/07/2008 ארה"ב , 21/07/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word ULTRA and the number 10 
separately, but in the combination of the mark.

ULTRA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 10 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CommScope, Inc. of North Carolina

Address: 1100 CommScope Place, S.E.  , Hickory, NC, 
28602, U.S.A.

Identification No.: 58200

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Telecommunications network cables, namely, cords 
and copper cables; electric wire; telecommunications 
cable network components, namely, patch cords and 
patch panels, modular telephone outlets and 
telephone connecting blocks; all included in class 9.

כבלי רשת טלקומוניקציה,  דהיינו, חוטים וכבלי נחושת; חוטי
חשמל; מרכיבים לכבלי רשת טלקומוניקציה, דהיינו, חוטי גישור
ולוחות גישור, שקעי טלפון מודולארי וקופסאות חיבור לטלפון;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ULTRA 10

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213698 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 31931/01/2010



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

Owners

Name: NYSE Group, Inc.

Address: 11 Wall Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 65533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Computers, computer software for the quotation of 
stock exchange prices, the provision of commercial, 
business and financial information, the provision of 
exchange services relating to shares, securities, 
commodities, futures and options, the organization 
and operation of trading markets for financial 
services and financial instruments; all included in 
class 9.

מחשבים, תוכנת מחשב להכרזת שערים בבורסה, מתן מידע
מסחרי, עסקי, ופיננסי, מתן שירותי מסחר הקשורים למניות,
ניירות ערך, סחורות, חוזים עתידיים ואופציות, ארגון ותפעול
של שווקי מסחר עבור שירותים פיננסיים וכלים פיננסיים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NYSE LIFFE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213701 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32031/01/2010



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

Owners

Name: NYSE Group, Inc.

Address: 11 Wall Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 65533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Periodical publications, namely, daily newspapers 
and magazines featuring the quotation of stock 
exchange prices, the provision of commercial, 
business and financial information, the provision of 
exchange services relating to shares, securities, 
commodities, futures and options, the organization 
and operation of trading markets for financial 
services and financial instruments, non-fiction books, 
brochures and catalogs relating to the quotation of 
stock exchange prices, the provision of commercial, 
business and financial information, the provision of 
exchange services relating to shares, securities, 
commodities, futures and options, the organization 
and operation of trading markets for financial 
services and financial instruments; all included in 
class 16.

פרסומים תקופתיים, דהיינו, עיתונים ומגזינים יומיים המציגים
את הכרזת שערי הבורסה, מתן מידע מסחרי, עסקי, ופיננסי,
מתן שירותי מסחר הקשורים למניות, ניירות ערך, סחורות,
חוזים עתידיים ואופציות, ארגון ותפעול של שווקי מסחר עבור
שירותים פיננסיים וכלים פיננסיים; ספרים שאינם סיפורת,

עלונים וקטלוגים הקשורים להכרזת שערי הבורסה, מתן מידע
מסחרי, עסקי ופיננסי, מתן שירותי מסחר הקשורים למניות,
ניירות ערך, סחורות, חוזים עתידיים ואופציות, ארגון ותפעול
של שווקי מסחר עבור שירותים פיננסיים וכלים פיננסיים;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

NYSE LIFFE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213702 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32131/01/2010



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

Owners

Name: NYSE Group, Inc.

Address: 11 Wall Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 65533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Business management and business consultation 
services; preparing and placing advertisements for 
others in the form of publicity texts; publicity agents; 
advertising agency services; providing commercial 
and business information, business investigations, 
statistical information, press releases, trade 
information, and market research and analysis in the 
fields of company analysis and profile information, 
economic forecasting, stocks, bonds, and other 
financial instruments;  providing earnings statements, 
estimates and guidelines, and analyst presentations 
and recommendations in the field of stocks, bonds, 
and other financial instruments;  advertising services, 
namely, placing advertising for others; all included in 
class 35.

ניהול עסקים ושירותי ייעוץ עסקי; הכנה ומיקום פרסומות
לאחרים בצורת טקסט פרסומי; סוכני פרסום; שירותי סוכנות
פרסום; מתן מידע מסחרי ועסקי, חקירות עסקיות, מידע
סטטיסטי, ידיעות עיתונאיות, מידע מסחרי, ומחקרי שוק

וניתוחם בתחומי ניתוח חברות ומידע על פרופיל חברות, תחזית
כלכלית, מניות, אגרות חוב, וכלים פיננסיים אחרים; אספקת
תצהירי רווח, הערכות והכוונות, ומצגות אנליסטים והמלצות
בתחום המניות, אגרות חוב, וכלים פיננסיים אחרים; שירותי
פרסום, דהינו הצבת פרסומות לאחרים; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

NYSE LIFFE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213703 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32231/01/2010



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

Owners

Name: NYSE Group, Inc.

Address: 11 Wall Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 65533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Providing financial information regarding the 
quotation of stock exchange prices; providing 
exchange services relating to shares, securities, 
commodities, futures and options; organization and 
operation of trading markets for financial services 
and financial instruments and investments; banking 
services; provision of  online information regarding 
financial stocks, commodities, future and options; 
stock exchange quotation prices; brokerage services 
in the field of stocks, bonds, mutual funds and debt 
instruments; price quotations for stocks, bonds, 
mutual funds, commodities, and other financial 
instruments; financial analysis and consulting 
services; operation of a stock exchange; all included 
in class 36.

אספקת מידע פיננסי בנוגע להכרזת שערים בבורסה; מתן
שירותי מסחר הקשורים למניות, ניירות ערך, סחורות, חוזים
עתידיים ואופציות; ארגון ותפעול של שווקי מסחר עבור

שירותים פיננסיים וכלים פיננסיים והשקעות; שירותי בנקאות;
מתן מידע און ליין בנוגע למניות פיננסיות, סחורות, חוזים

עתידיים ואופציות; הכרזת שערי בורסה; שירותי מסחר בניירות
ערך בתחום מניות, אגרות חוב, קרנות משותפות ומכשירי

חוב;הכרזת מחירים עבור מניות, אגרות חוב, קרנות משותפות,
סחורות וכלים פיננסיים אחרים; שירותי ניתוח וייעוץ פיננסי;

תפעול בורסה; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

NYSE LIFFE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213704 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32331/01/2010



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

Owners

Name: NYSE Group, Inc.

Address: 11 Wall Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 65533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Publication of books, magazines, periodicals, 
newsletters, daily lists featuring financial statistics, 
trade information, market research and analysis; all 
included in class 41.

פרסום ספרים, מגזינים, תקופונים, עלוני חדשות, רשימות
יומיות המציגות סטטיסטיקה פיננסית, מידע מסחרי, מחקר שוק

וניתוחו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

NYSE LIFFE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213705 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32431/01/2010



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

Owners

Name: NYSE Group, Inc.

Address: 11 Wall Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 65533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Computer programming for others, computer rental, 
maintenance of computer software, computer 
software design for others, computer systems 
analysis and rental of computer software; all included 
in class 42.

תכנות מחשבים לאחרים, השכרת מחשבים, אחזקת תוכנת
מחשב, עיצוב תוכנת מחשב לאחרים, ניתוח מערכות מחשבים

והשכרה של תוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

NYSE LIFFE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213706 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32531/01/2010



Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Dermatological preparations for veterinary and 
human use; all included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים לשימוש בווטרינריה ובבני אדם;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

קסאמיאול

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213716 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32631/01/2010



France , 20/03/2008 צרפת , 20/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: Paris, France

Identification No.: 40916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Leather and imitation leather products, namely, 
boxes of leather or imitation leather for packaging 
and carrying goods, boxes of leather or imitation 
leather for luggage, trunks, suitcases, traveling sets 
comprised of bags or luggage, traveling bags, 
luggage, garment bags for travel, hatboxes, unfitted 
vanity cases sold empty, toilet bags sold empty, 
rucksacks, satchels, handbags, beach bags, textile or 
leather shopping bags, carrier bags, shoulder bags, 
waist bags, purses, attache cases, computer bags, 
document wallets, briefcases, school bags, pouches; 
small goods made of leather, namely, wallets, 
change purses, key rings, card cases, calling card 
cases, credit card holders, telephone card cases, 
check book holders; umbrellas, parasols; all included 
in class 18.

מוצרי עור וחיקויי עור, שהם קופסאות מעור או מחיקויי עור
עבור אריזה ונשיאה של סחורות, קופסאות מעור או חיקויי עור
למזוודה, מטענים, מזוודות, ערכות נסיעה המכילות תיקים או
מזוודה, תיקי נסיעה, מזוודה, תיקי לבוש לנסיעה, קופסאות
כובעים, תיבה לא מותאמת חסרת ערך הנמכרת ריקה, תיקי

טואלטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי גב, ילקוטים, תיקי יד, תיקי
חוף, תיקי קניות מטקסטיל או מעור, תיקי הובלה, תיקי כתף,
תיקי מותניים, ארנקים, תיקים נספחים, תיקי מחשב, ארנקי
מסמכים, תיקי מחברות, תיקי בית ספר, תיקי כיס; סחורות
קטנות העשויות מעור, שהן ארנקים, ארנקי כסף קטן, מחזיק
מפתחות, תיקי כרטיסים, תיקי כרטיסי חיוג, מחזיקי כרטיס

אשראי, תיקים לכרטיסי טלפון, מחזיקי ספרי המחאות; מטריות,
שמשיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

GALLIERA

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213718 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32731/01/2010



Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Dermatological preparations for veterinary and 
human use; all included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים לשימוש בווטרינריה ובבני אדם;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

דייבובט

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213722 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32831/01/2010



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, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Generation of electricity and steam for others; 
generation of steam and electricity from biomass; 
generation of electricity from wind and solar; energy 
recycling services; generation of greenhouse 
emissions offsets and capturing and conversion of 
wasted energy into electricity and useful steam; all 
included in class 40.

יצירת חשמל וקיטור עבור אחרים; יצירת קיטור וחשמל
מביומסה; יצירת חשמל מרוח ומאנרגיית השמש; שירותי

מיחזור אנרגיה; יצירת קיזוז פליטות חממה ולכידה והמרה של
אנרגיה מבוזבזת לחשמל וקיטור שימושי; כולם כלולים בסוג

.40

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213728 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 32931/01/2010



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, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Generation of electricity and steam for others; 
generation of steam and electricity from biomass; 
generation of electricity from wind and solar; energy 
recycling services; generation of greenhouse 
emissions offsets and capturing and conversion of 
wasted energy into electricity and useful steam; all 
included in class 40.

יצירת חשמל וקיטור עבור אחרים; יצירת קיטור וחשמל
מביומסה; יצירת חשמל מרוח ומאנרגיית השמש; שירותי

מיחזור אנרגיה; יצירת קיזוז פליטות חממה ולכידה והמרה של
אנרגיה מבוזבזת לחשמל וקיטור שימושי; כולם כלולים בסוג

.40

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213730 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33031/01/2010



Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213733 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33131/01/2010



Adhesive bands for stationery or household 
purposes; adhesive tape dispensers [office 
requisites]; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesives [glues] for stationery 
or household purposes; albums; architects' models; 
atlases; blackboards; books; canvas for painting; 
cardboards articles; cards; catalogues; chalk 
(marking-); clips for offices; computer program (paper 
tapes and cards for the recordal of-); copying paper 
[stationery]; document files [stationery]; drawing 
instruments; drawing t-squares; engravings; erasers 
(writing board-); folders for papers; forms, printed; 
fountain pens; glue for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household 
purposes; greeting cards; gummed cloth for 
stationery purposes; gummed tape [stationery]; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
holders (passport-); ink; inking ribbons for computer 
printers; inking sheets for document reproducing 
machines; inking sheets for duplicators; isinglass for 
stationery or household purposes; letter trays; 
magazines [periodicals]; maps (geographical-); 
modelling clay; modelling clays (molds for-) [artists' 
materials]; modelling materials; modelling paste; 
modelling wax, not for dental purposes; molds for 
modelling clays [artists' materials];office requisites, 
except furniture; packing paper; paint boxes [articles 
for use in school]; paintbrushes; palettes for painters; 
pamphlets; paper; pastels [crayons]; pastes for 
stationery or household purposes; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; pencils; pens 
[office requisites]; pictures; posters; printed 
publications; reproductions (graphic-); school 
supplies [stationery]; scrapbooks; scrapers [erasers] 
for offices; sealing stamps; self-adhesive tapes for 
stationery or household purposes; squares (drawing
-); stationery; stationery (cabinets for-) [office 
requisites]; stickers [stationery]; transparencies 
[stationery]; watercolors [paintings]; wrappers 
[stationery]; writing brushes; writing materials; writing 
paper; glue stick for stationary and household 
purposes; confetti glue; confetti; color pencils; 
colored papers; drawing papers; luminous pens; 
structure models; animal and plant models; 
envelopes [stationery]; paper cutters [office 
requisites]; boxes for pens; writing cases [stationery]; 
drawing rules; glitter glue; transfers [decalcomanias]; 
decalcomanias; arts and craft paint kits for making 
decorative items that dry to resemble stained glass 
[stationery]; paints for arts and crafts for making 
decorative items that dry to resemble stained glass 
[stationery]; all included in class 16.

רצועות  דביקות לנייר מכתבים או למטרות משק בית; מתקני
נייר  מתקני נייר דבק (צורכי משרד); נייר דבק לנייר מכתבים או
למטרות משק בית; דבקים (דבקים) לנייר מכתבים או למטרות
משק בית; אלבומים; דגמים של ארכיטקטים; אטלסים; לוחות

כיתה; ספרים; בדי קנבס לציור; מוצרי קרטון; כרטיסים;
קטלוגים; גיר (סימון-) אטבים למשרדים; תוכנת מחשב (סרטים
וכרטיסים מנייר עבור העתקה של -); נייר העתקה (מכשירי

כתיבה); תיקיות מסמכים (מכשירי כתיבה); מכשירים לרישום;
ריבועי T לרישום; גילופים;מחקים (לוח כתיבה-); תיקיות

לדפים; צורות, מודפסים; עטים נובעים; דבק לנייר מכתבים או
למטרות משק בית; לזק (דבק) לנייר מכתבים או למטרות משק

בית; כרטיסי ברכה; אריג דביק לנייר מכתבים; סרט דביק
(מכשירי כתיבה); גומי (דבקים) למכשירי כתיבה או למטרות

משק בית; מחזיקים (דרכון-); דיו; רצועות דיו למדפסות מחשב;
יריות דיו למכונות העתקת מסמכים; יריעות דיו למכונות שכפול;
דבק-דגים (isinglass) למכשירי כתיבה או למטרות משק בית;
מגשי מכתבים; מגזינים (כתבי עת); מפות (גיאוגרפי-); חימר
למודלים; פלסטלינות למודלים (יציקות ל-) (צרכי אומנים);

חומרים למודלים; ממרח למודלים; שעווה למודלים, לא לצרכים
דנטלים; תבניות לפלסטלינה של מודלים (צרכי אומנים); צרכי
משרד, מלבד ריהוט; נייר אריזה; קופסאות צבע (מוצרים

לשימוש בבית ספר) מברשות צביעה; פלטת צבעים לציירים;
חוברות; נייר; פסטלים (עפרונות צבע); דבקים לנייר מכתבים או
למטרות משק בית; מכונות חידוד עפרון, חשמלי או לא חשמלי;
עפרונות; עטים (צורכי משרד); תמונות; פוסטרים; כתבי עת

מודפסים; שיעתוקים (גרפי-); ציוד לבית ספר (מכשירי כתיבה);
אלבומי הדבקה; מגרדות (מחקים) למשרדים; חותמות איטום;
סרטים דביקים לנייר מכתבים או למטרות משק בית; ריבועים
(ציור-); נייר מכתבים; נייר מכתבים (שידות ל- ) [צרכי משרד];
מדבקות [מכשירי כתיבה]; שקפים [מכשירי כתיבה]; צבעי מים
(ציורים); עטיפות (מכשירי כתיבה); מברשות רישום; חומרי
רישום; נייר רישום; מקל דבק לנייר מכתבים או למטרות משק
בית; דבק קונפטי; קונפטי; עפרונות צבעוניים; ניירות צבעוניים;
ניירות ציור;עטים זוהרים; מודלים מבניים; מודלים של חיות
וצמחים; מעטפות{מכשירי כתיבה}; סכיני חיתוך נייר {צורכי
משרד}; קופסאות לעטים; מארזי כתיבה { מכשירי כתיבה};
;(Decalcomanias) סרגלי רישום; דבק זוהר; טרנספרים
דקלקומניות; ערכות ציור אומנות לעשיית פריטים דקורטיבים

אשר מתייבשים ונראים כמו זכוכית צבעונית  (צורכי
משרד);צבעים לאומנות לעשיית פריטים דקורטיבים אשר
מתייבשים ונראים כמו זכוכית צבעונית (צורכי משרד); הכל

כלול בסוג 16.

ט"ז שבט תש"ע - 33231/01/2010



Owners

Name: Amos Corporation

Address: Hwasung-Koon, Kyungki-Do, Republic of Korea

Identification No.: 69072

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 33331/01/2010



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

Owners

Name: Rimowa GmbH

Address: Cologne, Germany

Identification No.: 69049

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Photographic equipment cases; photographic 
equipment bags of plastics, of tissue or of plastic in 
combination with tissue; all included in class 9.

מארזי ציוד צילום; תיקי ציוד צילום מפלסטיק, מבד או מפלסטיק
משולב עם בד; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213736 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33431/01/2010



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

Owners

Name: Rimowa GmbH

Address: Cologne, Germany

Identification No.: 69049

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Baggage articles, suitcases, particularly trunks and 
traveling cases; cosmetic cases; briefcases; valises; 
trolleys; all of the aforementioned goods of aluminum 
or plastic, especially polycarbonate, or plastic in 
combination with textile tissue; all included in class 
18.

פריטי חבילות, מזוודות, במיוחד מטענים ותיקי נסיעה; תיקי
קוסמטיקה; תיקי מסמכים; מזוודות; עגלות; כל הסחורות לעיל

מאלומיניום או פלסטיק, במיוחד פוליקרבונט, או פלסטיק
בשילוב עם רקמת טכסטיל; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213737 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33531/01/2010



U.S.A. , 04/02/2008 ארה"ב , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

BEHOLD

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213747 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33631/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mega Retail Ltd. שם: מגה קמעונאות בע"מ

Address: כתובת : העמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 520036187מספר זיהוי: 520036187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

Commercial and retail services of natural and healthy 
products, advertising and mangement; all included in 
class 35.

שירותי מסחר  קמעונאי למוצרי טבע ובריאות, פרסום וניהול;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

מגה טבע

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213770 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33731/01/2010



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

Owners

Name: Superga Trademark S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69102

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing, footwear, headgear, included in Class 25 דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, הנכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213794 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33831/01/2010



.Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the shortening & CO. and 'ושות and
the words עורכי דין, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בקיצורים ושות' ו
-.CO & ובמילים עורכי-דין, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Gornitzky & Co., Advocates & Nataries שם: גורניצקי ושות' עורכי דין ונוטריונים

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

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

Identification No.: 69107מספר זיהוי: 69107

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

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

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

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

Legal servcies and notories; all included in class 45. שירותים משפטיים ונוטריונים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213827 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 33931/01/2010



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

בעלים

שם: ניובול בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 513661827

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

Billiard apparatus biliard balls; billiard cues; billiard 
tables;billiard tables (coin operated); snooker cues; 
snooker tables; pool cases; pool tables; all included 
in class 28.

כלי ביליארד, כדורי ביליארד, מקלות ביליארד, שולחנות
ביליארש, שולחנות ביליארד המופעלים על ידי מטבעות,

שולחנות סנוקר, מקלות סנוקר, שולחנות פול, מקלות פול; כולם
נכללם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

ELEGANCE

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213838 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34031/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: CAFE JOE LTD. שם: קפה ג'ו בע"מ

Address: 99 Hahashmonaim Street  , Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמונאים 99  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512435256מספר זיהוי: 512435256

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד.2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Coffee Products; all included in class 30. מוצרי קפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213869 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34131/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Joe Cafe Gourmet Ltd. שם: ג'ו קפה גורמה בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : רחוב הבנאי 29 אזור התעשיה, חולון, ישראל

Identification No.: 513024794מספר זיהוי: 513024794

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד.2448, תל אביב, 61024,
ישראל

Catering; included in class 43. הסעדה; הנכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213870 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34231/01/2010



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

MARKET 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.Doing 
business under the name

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

המנהל עסק בשם

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MarketAxess Holdings, Inc.

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

Identification No.: 69118

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Financial services, namely, a trading platform for new 
issues and inventory of securities; price discovery, 
pricing information, trade confirmations, audits and 
research and information about securities and 
issuers; all included in class 36.

שירותים פיננסיים, שהם פלטפורמת מסחר להנפקות חדשות
ומצאי של ניירות ערך; גילוי מחיר, מידע על מחירים, אימותי
מסחר, ביקורת חשבונות ומחקר ומידע בנושא ניירות ערך

והנפקות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213872 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34331/01/2010



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.

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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Washing and bleaching preparations for household 
use; all included in class 3.

תכשירי שטיפה והלבנה לשימוש ביתי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213873 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34431/01/2010



Owners

Name: COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACION, S.L.

Address: Castellbisbal, Barcelona, Spain

Identification No.: 69121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Common metals and their alloys; metal building 
materials; corrugated steel rolls for reinforced 
concrete; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגתיהן; חומרי בניה ממתכת; מוטות פלדה
גליים עבור שריון בטון; כולם כלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

CELSAMAX

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213879 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34531/01/2010



South Korea , 27/05/2008 דרום קוריאה , 27/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: Yeongtong-gu  , Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Mobile phones; electronic game software for mobile 
phones; downloadable ring tones; graphic and music 
via a global computer network or wireless devices; 
headsets; electric battery chargers; electric 
rechargeable batteries; computers; printers for 
computers; monitors for computers; PDAs (Personal 
Digital Assistants); semiconductors; television sets; 
camcorders; digital cameras; digital set-top boxes; 
optical cables; telephones; DVD players; MP3 
players; computer network hubs, switches and 
routers; all included in class 9.

מכשירי טלפון ניידים, תוכנות משחק אלקטרוני עבור מכשירי
טלפון ניידים; צלילים, גראפיקות ומוזיקה הניתנים להורדה
באמצעות רשת מחשב גלובלית או מתקני אלחוט; אוזניות;
מטעני סוללה חשמלית; סוללות הניתנות להטענה חשמלית;
מחשבים; מדפסות עבור מחשבים; התקני השגחה עבור

מחשבים; PDAs (עוזרים דיגיטליים אישיים); מוליכים למחצה;
מערכות טלוויזיה; מצלמות וידאו; מצלמות דיגיטליות; תיבות
סידור-על דיגיטליות; כבלים אופטיים; מכשירי טלפון; מנגני
DVD; מנגני MP3; מוקדי, מתגי ונתוני רשת מחשב; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SOUL FEMME

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213920 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34631/01/2010



Lithuania , 26/06/2008 ליטא , 26/06/2008

Priority Date דין קדימה

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 all the words appearing in the mark, 
except the word LUMBERJACK, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל  המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה LUMBERJACK, אלא

בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colours: black and red as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: שחור ואדום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Alcoholic beverages (except beer), included in Class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה), הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213930 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34731/01/2010



Owners

Name: Akcine bendrove "VILNIAUS DEGTINE"

Address: Vilnius, Lithuania

Identification No.: 62957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 34831/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Chemical ingredients for the preparations of 
dentifrices; all included in class 1.

מרכיבים כימיקליים להכנת משחת שיניים; הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

FLUORISIL

Application Date 08/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213992 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 34931/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Toothpaste; all included in class 3. משחת שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

FLUORISIL

Application Date 08/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213993 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35031/01/2010



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 word RELEASE separately, but 
in the combination of the mark.

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

The mark is limited to the colors green and orange as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק וכתום הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Huntsman International LLC

Address: Salt Lake City, Utah, U.S.A.

Identification No.: 53609

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Chemical products industrial use, namely release 
agent for use in the manufacture of wood-based 
composite materials including OSB (Oriented Strand 
Board), MDF (Medium Density Fiber board), 
Particleboard (PB), WBFI (Wood Based Fiber 
Insulation) and pallet blocks; all included in class 1.

חומרים כימיים לשימוש תעשייתי, שהם גורם שחרור לשימוש
בייצור חומרי מרכב על בסיס עץ כולל OSB (לוח גדילים
מוכוון), MDF (לוח סיבי בעל דחיסות בינונית), לוח דיקט

WBFI, (PB) (מבודד סיבי על בסיס עץ) ולבני לוח; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213994 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35131/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 35231/01/2010



The mark is limited to the colors green and orange as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק וכתום הנראים בסימן.

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

RELEASE 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

Owners

Name: Huntsman International LLC

Address: Salt Lake City, Utah, U.S.A.

Identification No.: 53609

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Industrial oils, greases and lubricants for use in the 
manufacture of wood-based composite materials 
including OSB (Oriented Strand Board), MDF 
(Medium Density Fiber board), Particleboard (PB), 
WBFI (Wood Based Fiber Insulation) and pallet 
blocks; dust absorbing, wetting and binding 
compositions for use in the manufacture of wood-
based composite materials including OSB (Oriented 
Strand Board), MDF (Medium Density Fiber board), 
Particleboard (PB), WBFI (Wood Based Fiber 
Insulation) and pallet blocks; all included in class 4.

שמנים תעשייתיים, גריז וחומרי סיכה לשימוש בייצור חומרי
מרכב על בסיס עץ כולל OSB (לוח גדילים מוכוון), MDF (לוח
סיבי בעל דחיסות בינונית), לוח דיקט WBFI, (PB) (מבודד
סיבי על בסיס עץ) ולבני לוח; הרכבים קולטי אבק, מרטיבים
OSB וקושרים לשימוש בייצור חומרי מרכב על בסיס עץ כולל
(לוח גדילים מוכוון), MDF (לוח סיבי בעל דחיסות בינונית), לוח

דיקט WBFI, (PB) (מבודד סיבי על בסיס עץ) ולבני
לוח;הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 213995 מספר סימן

Application Date 08/08/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 35331/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the number 350 separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 350
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

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., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Automobiles and structural parts thereof; included in 
class 12.

מכוניות וחלקי מבנה שלהן; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

LEXUS RX350

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213997 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35431/01/2010



U.S.A. , 11/02/2008 ארה"ב , 11/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

MEDICAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
IMAGING, 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

Owners

Name: Lantheus Medical Imaging, Inc.

Address: North Billerica, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69148

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Diagnostic imaging agent for in-vivo use; diagnostic 
imaging and ultrasound contrast agents; diagnostic 
imaging agents for measuring cerebral blood flow, 
included in Class 5.

חומר להדמייה אבחונית לשימוש בגוף החי; חומרים להדמייה
אבחונית ולניגוד אולטרה-סאונד;  חומרי הדמייה אבחונית

למדידה של זרימת הדם במוח, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LANTHEUS MEDICAL IMAGING

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214009 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35531/01/2010



U.S.A. , 11/02/2008 ארה"ב , 11/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

MEDICAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
IMAGING, 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

Owners

Name: Lantheus Medical Imaging, Inc.

Address: North Billerica, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69148

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Medical device used for obtaining access to contrast 
media vials and dispensing the contents of contrast 
media vials; generator of radioactive technetium for 
clinical use in nuclear medicine; activation apparatus 
for use in the preparation of ultrasound contrast 
imaging agents, included in Class 10.

התקן רפואי המשמש להשגת גישה לבקבוקוני מדיה ניגודית
ולחלוקת התוכן של בקבוקוני מדיה ניגודית; מחולל טכנטיום
רדיואקטיבי לשימוש קליני ברפואה גרעינית; התקן הפעלה
לשימוש בהכנת חומרי הדמייה ניגודית של אולטרה-סאונד,

הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

LANTHEUS MEDICAL IMAGING

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214010 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35631/01/2010



U.S.A. , 11/02/2008 ארה"ב , 11/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

MEDICAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
IMAGING, 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

Owners

Name: Lantheus Medical Imaging, Inc.

Address: North Billerica, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69148

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Medical services, namely, radiopharmacy nuclear 
medicine services, included in Class 44.

שירותים רפואיים, דהיינו שירותי רפואה גרעינית רדיו-
רוקחותית, הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

LANTHEUS MEDICAL IMAGING

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214011 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35731/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LEADERSHIP ELEMENTS, 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

Owners

Name: Jewish Fund a.b.s.l.

Address: Rue Jean Pierre Brasseur  , Luxembourg, 1258, 
Luxembourg

Identification No.: 69150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Educational and entertainment services, namely, 
providing a web site featuring user generated content 
and professional generated content containing audio, 
visual and textual materials featuring people of the 
Jewish faith; all included in class 41.

שירותים חינוכיים ובידוריים, דהיינו, אספקת אתר אינטרנט
המציג תוכן המיוצר על ידי משתמש ותוכן המיוצר באופן מקצועי
המכיל חומרי שמע, צפיה וטקסט המציגים אנשים השייכים לדת

היהודית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214013 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35831/01/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LEADERSHIP ELEMENTS, 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

Owners

Name: Jewish Fund a.b.s.l.

Address: Rue Jean Pierre Brasseur  , Luxembourg, 1258, 
Luxembourg

Identification No.: 69150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Providing an online social network services related to 
people of the Jewish faith; all included in class 45.

אספקת שירותים מקוונים של רשת חברתית הקשורים לאנשים
השייכים לדת היהודית; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214014 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 35931/01/2010



Ownersבעלים

Name: GIGA LTD. שם: ג'יגה בע"מ

Address: 7 A Haomanim St.  , Tel Aviv, 67897, Israel כתובת : רח' האומנים 7 א'  , תל אביב, 67897, ישראל

Identification No.: 511049967מספר זיהוי: 511049967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Retail and wholesale services; store services; 
advertising and management services; business 
management and operation; office functions; 
distribution services; import and trading services; 
sales promotion services; business consulting 
services; business information services; public 
relations services; electronic commerce services; 
purchase and rental of advertising space, 
sponsorship services; direct mail advertising; all the 
aforesaid services related to computer software and 
programs, computer and communication products; all 
included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי
פרסום וניהול; הפעלה וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי
הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירותי יעוץ
מסחרי; שירותי מידע עיסקי; שירותי יחסי ציבור; שירותי מסחר
אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי הענקת
חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים לעיל מתייחסים

לתוכנות ותוכניות מחשב, מחשבים ומוצרי תקשורת; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ג'יגה
GIGA

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214060 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36031/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס - ויזל בע"מ

Address: Ben Gurion Airport, 70100, Israel כתובת : קרית שדה התעופה נתב"ג, 70100, ישראל

Identification No.: 512157603מספר זיהוי: 512157603

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

Advertising; business management; management of 
members club; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; ניהול מועדון חברים; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

FOX FRIENDS

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214071 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36131/01/2010



Ownersבעלים

Name: EMEFCY LTD. שם: אמפסי בע"מ

Address: כתובת : ת.ד.3171, קיסריה, 30889, ישראל

Identification No.: 514049584מספר זיהוי: 514049584

Microbial fuel cell for waste water treatment including 
biological anode and air cathode.

תא דלק בקטאירלי לטיפול בשפכים הכולל אנודה ביולוגית
וקטודת אוויר.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MEGAWATTER

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214135 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36231/01/2010



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, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Clothing, footwear, headgear, swimwear,  underwear; 
undergarments; hosiery; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, בגדי שחיה, הלבשה תחתונה;
בגדים תחתונים; גרביים ולבנים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

UNDERBODY

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214154 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36331/01/2010



Owners

Name: Karbosan Zimpara Tasi Sanai Anonim Sirketi

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 65058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Machine, looms and industrial robots for working and 
shaping wood, metal, glass and plastic materials and 
minerals; tools driven by a motor and machine tools; 
sharpening and abrasive wheels; grinding machines; 
grinding wheels; cutting discs; abrasive discs; 
diamond discs; cutoof discs; sharpening machines; 
sharpening stones; cutting machines and apparatus; 
welding machines and apparatus; metal-wood-plastic 
working machines; non-woven abrasive materials; 
coated abrasive materials; flap wheels; flap discs; 
fibre discs; all included in class 7.

מכונות, נולים ורובוטים תעשייתיים לעיבוד ועיצוב חומרים
ומינולים עשויים עץ, מתכת, זכוכית ופלסטיק; כלים המונעים
בעזרתת מנוע וכלי מכונות; גלגלים משחיזים ושוחקים; מכונות
ליטוש; גלגלי ליטוש; דיסקים ליתוך; דיסקים השוחה; דיסקים
של יהלום; דיסקים לחיתוך; מכונות השחזה; אבני השחזה;

מכונות ומכשירי חיתוך; מכונות ומכשירי ריתוך; מכונות לעיבוד
מתכת-עץ-פלסטיק; חומרי שחיקה לא שזורים; חומרי שחיקה
עטופים; גלגל חכטה; דיסקים לחכטה; דיסקי סיבים; הנכללים

כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214160 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36431/01/2010



Owners

Name: Karbosan Zimpara Tasi Sanai Anonim Sirketi

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 65058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

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

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

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

Hand operated tools used in machine, tool and 
vehicle repair, buildings, agriculture, horticulture and 
forestry; abrasive belts; alll included in class 8.

כלים ידניים שמשתמשים בהם בתיקון מכונות, כלים ורכבים,
מבנים, חקלאות, גינון ויערנות, רצועות שוחקות; הנכללים כולם

בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214161 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36531/01/2010



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

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., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ice cream; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214173 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36631/01/2010



Owners

Name: Nycomed Danmark ApS

Address: Langebjerg 1,  , Roskilde, Denmark

Identification No.: 65029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Analgesic preparations; transdermal patches and/or 
other patches containing medicines; all included in 
class 5.

תכשירים משככי כאבים; מדבקות מלעוריות ו/או מדבקות
אחרות המכילות תרופות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTESIA

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214200 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36731/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words DOUBLE, FASHION and
.but in the combination of the mark ,תכשיטים ואופנה

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תכשיטים
ואופנה, DOUBLE ו-FASHION, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Lavi Kfir שם: לביא כפיר

Address: 8 Nevo St., P.O.B. 3052, Kfar Yona, 40300, 
Israel

כתובת : רחוב נבו 8, ת.ד.3052, כפר יונה, 40300, ישראל

Identification No.: 040200214מספר זיהוי: 040200214

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Izak Moshe, Adv.

Address: 20 Pinsker St.  , Netanya, 42411, Israel

שם: איזק משה, עו"ד

כתובת : רח' פינסקר 20  , נתניה, 42411, ישראל

Jewellery; included in class 14. תכשיטים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214206 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36831/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: BABY-SAFE ISRAEL (2007) LTD. שם: בייבי-סייף ישראל (2007) בע"מ

Address: P.O.B. 3091, Mishmarot, 38900, Israel כתובת : ת.ד.3091, משמרות, 38900, ישראל

Identification No.: 513930719מספר זיהוי: 513930719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lasri & Beky, Adv.

Address: 3 Bialik St.  , Haifa, 33112, Israel

שם: לסרי את ביקי, עו"ד

כתובת : רחוב ביאליק 3  , חיפה, 33112, ישראל

Trolleys, safety seats, infant seats; all included in 
class 12.

עגלות, כיסאות בטיחות לרכב, סלקלים; הנכללים כולם בסוג
.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214210 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 36931/01/2010



United Kingdom , 22/02/2008 ממלכה מאוחדת , 22/02/2008

Priority Date דין קדימה

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, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

A MA FACON

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214242 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37031/01/2010



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

Owners

Name: Hutesa Agroalimentaria, S.A.

Address: Ctra. Nacional, 334, Km. 136  , Fuente de 
Piedra (Malaga), Spain

Identification No.: 69214

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

Canned olives, olive oils, meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
included in class 29.

זיתים משומרים, שמני זית, בשר, דגים, עופות ובשר ציד;
תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים;

מקפאים, ריבות, לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני
מאכל; כולם הכלולים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214258 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37131/01/2010



U.S.A. , 26/02/2008 ארה"ב , 26/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

Computer peripherals, namely, computer disc drives, 
magnetic tape drives, optical tape drives, digital disc 
drives and digital video disk drives for data storage; 
computer software for use in connection with data 
storage, data management and interconnection, and 
management and operation of data storage devices; 
calculators; mouse pads; thermometers not for 
medical use; storage systems capable of network 
and computer communications, namely, data 
processor, computer memories, operating software, 
and a computer disc drive, sold as a unit; storage 
systems capable of network and computer 
communications, namely, data processor, computer 
memories, operating software, and a magnetic tape 
drive, sold as a unit; storage systems capable of 
network and computer communications, namely, data 
processor, computer memories, operating software, 
and an optical tape drive, sold as a unit; and storage 
systems capable of network and computer 
communications, namely, data storage processor, 
computer memories, operating software, and a digital 
video disk drive, sold as a unit; all included in class 9.

ציוד היקפי למחשב, דהיינו, כונני מחשבים, כונני קלטות
מגנטיות, כונן קלטות אופטי, כונני דיסקים דיגיטאליים וכונני

וידיאו דיגיטאליים לאחסון נתונים; תוכנת מחשב לשימוש בקשר
עם אחסון נתונים, ניהול נתונים וחיבור בין נתונים, ניהול
והפעלה של מכשירים לאחסון נתונים; מחשבונים; כריות
לעכבר; מדי חום לא לשימוש רפואי; מערכות אחסון

המאפשרים תקשורת רשת ותקשורת מחשבים, דהיינו, מעבד
נתונים, זיכרונות למחשב, תוכנת הפעלה, וכונן דיסקים
למחשב, הנמכרים כיחידה; מערכות אחסון המאפשרים
תקשורת רשת ותקשורת מחשבים, דהיינו, מעבד נתונים,

זיכרונות למחשב, תוכנת הפעלה, וכונן קלטות מגנטי, הנמכרים
כיחידה; מערכות אחסון המאפשרות תקשורת רשת ותקשורת
מחשבים, דהיינו, מעבד נתונים, זיכרונות למחשב, תוכנת

הפעלה, וכונן קלטות אופטי, הנמכרים כיחידה; ומערכות אחסון
המאפשרים תקשורת רשת ותקשורת מחשבים, דהיינו, מעבד
לאחסון נתונים, זיכרונות למחשב, תוכנת הפעלה, וכונן וידיאו

דיגיטאלי, הנמכרים כיחידה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214259 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37231/01/2010



Owners

Name: Seagate Technology LLC

Address: 920 Disc Drive, Scotts Valley, California, 95066, 
U.S.A.

Identification No.: 51308

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

ט"ז שבט תש"ע - 37331/01/2010



France , 28/03/2008 צרפת , 28/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address: Cognac, France

Identification No.: 2071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

DIPTYQUE

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214260 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37431/01/2010



Ownersבעלים

Name: Lihi Salman שם: ליהי סלמן

Address: P.O.B. 384, Rishpon, 46915, Israel כתובת : ת.ד.384, רשפון, 46915, ישראל

Identification No.: 36967289מספר זיהוי: 36967289

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

Retail servcies in the field of equipment and supplies, 
namely, clothing, footwear, toys, games, bed linen, 
blankets, towels and toilet products for babies, 
infants and children; all included in class 35.

שירותים קמעונאיים בתחום של ציוד ומצרכים, דהיינו, ביגוד,
הנעלה, צעצועים, משחקים, מצעים, שמיכות, מגבות ומוצרי

טקאלטיקה לתינוקות, פעוטות וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BABYCAKES

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214276 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37531/01/2010



U.S.A. , 18/06/2008 ארה"ב , 18/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: TomTom International BV

Address: Rembrandtplein 35  , 1017 CT Amsterdam, The 
Netherlands

Identification No.: 57978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Mounting kit for portable for portable global 
positioning systems (GPS) units, consisting of a 
device for attaching the global positioning system unit 
to a vehicle windshield and power adapter for the 
global positioning system (GPS) unit; all included in 
class 9.

,(GPS) ערכת הגנה עבור יחידות של מערכת מיקום עולמי
המכילה התקן לחבור יחידת מערכת המיקום העולמי לשמשה
הקדמית של כלי רכב ומתאם כוח עבור יחידת מערכת המיקום

העולמי (GPS); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

EASYPORT

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214350 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37631/01/2010



U.S.A. , 01/07/2008 ארה"ב , 01/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems fo 
rnavigation purposes; computer software to be used 
with route planners, electronic maps, and digital 
dictionaries for navigation and translation purposes; 
software for travel information systems for the 
provision or rendering of trave advice and/or 
information concerning service stations, car parks, 
reataurants, car dealers and other travel and transpirt 
related information; software for information 
management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; 
downloadable electronic maps; software for operating 
route planners; route planners in the nature of 
handheld personal computes; software for operating 
electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, GPS andqor satillite 
receivers, network interface devices, connection 
cables, and parts and fittings thereof; holders for 
pocket personal computers; satillite and radio 
trasmission apparatus technlogy, namely, 
processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunication installations, networks and 
apparatus, namely, mounting racks for 
telecommunication switches; computer terminals, all 
in particular to be used with navigation systems, 
route planners and/or digital maps; blank magnetic 
and disc shaped data carriers; audio and video 
apparatus namely, audio and video recievers and 
processors; handheld personal computers; persinal 
digital assistants; all included in class 9.

חומרה ותוכנת מחשב לשימוש לשימוש במערכות לוויןו/או ניווט
GPS למטרות ניווט; תוכנות מחשב לשימוש עם מתכנני

מסלולים, מפות אלקטרוניות ומילונים דיגיטליים למטרות ניווט
ותרגום; תכנות מחשב למערכות מידע על נסיעות לאספקה או
מתן ייעוץ ו/או מידע על נסיעות לגבי תינות דלק, חניוני כלי רכב,

מסעדות, סוחרי כלי רכב ומידע הקשור לנסיעות ולתובלה;
תוכנות מחשב לניהול מידע עבור תעשיות התובלה והתנועה;
תוכנות מחשב לשימוש בצפייה במפות אלקטרוניות; מפות

אלקטרוניות הניתנות להורדה; תוכנות  מחשה להפעלת מתכנני
מסלולים; מתכנני מסלולים שהם מחשבים אישיים הנישאים
ביד; תוכנות מחשב להפעלת מילונים דיגיטליים אלקטרוניים;
מילונים אלקטרוניים; מערכות מיקון, התמצאות וניווט, ומיקום
עולמי (GPS) המכילות מחשבים, תוכנות מחשב, משדרים,
מקלטי GPS ו/או לווין, התקני ממשק רשת, כבלי חיבור,
וחלקים ואביזרים עבורם; נרתיקים עבור מחשבים אישיים
הנכנסים לכיס; טכנולוגית התקני שידור לווין ורדיו, דהיינו
מעבדים, טלפונים ניידים ומקלטים; מתקני טלקומוניקציה,
רשתות טלקומוניקציה והתקני טלקומוניקציה, דהיינו מתלות
התקנה עבור חומרת טלקומוניקציה, מתגי טלקומוניקציה;
מסופימחשבים, לשימוש במיוחד עם מערכת ניווט, מתכנני
מסלולים ו/או מפות דיגיטליות; נשאים ריקים של נתונים
מגנטיים ובצורת דיסק; התקני אודיו ווידיאו, דהיינו מקלטי
ומעבדי אודיו ווידיאו; מחשבים אישיים הנישאים ביד; עזרים

דיגיטליים אישיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

JAMSHARE

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214351 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37731/01/2010



Owners

Name: TomTom International BV

Address: Rembrandtplein 35  , 1017 CT Amsterdam, The 
Netherlands

Identification No.: 57978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 37831/01/2010



U.S.A. , 01/07/2008 ארה"ב , 01/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: TomTom International BV

Address: Rembrandtplein 35  , 1017 CT Amsterdam, The 
Netherlands

Identification No.: 57978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Secured or unsecured telecommunication services, 
namely, transmission, storage, processing and 
transfer of digital data, light, sound, data, information 
and image signals by means of computer, cable, 
radio and satillite transmissions, all in particular for 
navigation systems, route planners, and the use of 
electronic maps; wireless transmission of data, by 
means of videotext, the internet, GSM, and WAP; 
wireless transmission of digital data and documents 
via computer terminals; rental of telecommunication 
equipment; technical consultation on connection with 
all of the above; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה מאובטחים או לא מאובטחים, דהיינו,
שידור, אחסון, עיבוד והעברה של אותות נתונים דיגיטליים, אור,
צליל, נתונים, מידע ותמונות ע"י שידורי מחשב, כבל, רדיו ולווין,
כולם במיוחד עבור מערכות ניווט, מתכנני מסלולים, והשימוש
במפות אלקטרוניות; שידור אלחוטי של נתונים ע"י וידיאוטקסט,

האינטרנט, GSM ו- WAP; שידור אלחוטי של נתונים
דיגיטלים; שידור של נתונים ומסמכים באמצעות מסופי

מחשבים; השכרת ציוד טלקומוניקציה; ייעוץ טכני הקשור לכל
הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

JAMSHARE

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214352 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 37931/01/2010



U.S.A. , 01/07/2008 ארה"ב , 01/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: TomTom International BV

Address: Rembrandtplein 35  , 1017 CT Amsterdam, The 
Netherlands

Identification No.: 57978

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Electronic storage of digital data, light, sound, data 
information and image signals, all in particular for 
navigation systems, route planners and the use of 
electronic maps; providing navigation and information 
services, namely, information regarding traffic and 
traffic congestion; provision of information regarding 
travel; provision of information to travellers regarding 
fares, time tables and means of public transport; 
services of a travel agency, namely the booking of 
rental services of cars, boats and other vehicles; all 
of the aforesaid services also provided via a 
communication network or a mobile telephone or a 
wireless navigarion device; all included in class 39.

אחסון אלקטרוני של אותות נתונים דיגיטליים, אור, צליל,
נתונים, מידע ותמונות, כולם במיוחד עבור מערכות ניווט,

מתכנני מסלולים והשימוש במפות אלקטרוניות; אספקת שירותי
ניווט ומידע, דהיינו מידע לגבי תנועה וגודש תנועה; אספקת
מידע לגבי נסיעות; אספקת מידע לנוסעים לגבי דמי כרטיס,

לוחות זמנים ואמצעי תחבורה ציבורית; שירותי סוכנות נסיעות,
דהיינו הזמנות בשירותי השכרה של מכוניות, סירות וכלי רכב
אחרים; כל השירותים הנ"ל מסופקים גם באמצעות רשת

תקשורת או טלפון נייד או התקן ניווט אלחוטי; הנכללים כולם
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

JAMSHARE

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214353 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38031/01/2010



U.S.A. , 28/04/2008 ארה"ב , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: AZ Electronic Materials (Japan) KK

Address: Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

Identification No.: 59627

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Chemical in liquid form used as an anti-reflective 
coating for photo-resists for use in the electronics 
industry, included in Class 1.

חומר כימי בצורת נוזל לשימוש כציפוי נוגד-בוהק עבור ציפויי
מגן פוטוגראפיים לשימוש בתעשיית האלקטרוניקה, הנכללים

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214370 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38131/01/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Simply Wood Ltd. שם: סימפלי ווד בע"מ

Address: Industrial Park, Emek Hefer, Israel כתובת : פארק תעשיות, עמק חפר, ישראל

Identification No.: 512297672מספר זיהוי: 512297672

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 52520, Israel

שם: רימר, ארנון, פלדה, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 53) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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 ; הנכללים כולם בסוג 20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214395 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38231/01/2010



Ownersבעלים

Name: A.B.A COSMETICS LTD שם: אי.בי.אי. קוסמטקס בע"מ

Address: P.O.B. 3119, ZEMER, 38828, Israel כתובת : ת.ד.3119, זמר, 38828, ישראל

Identification No.: 514070192מספר זיהוי: 514070192

Marketing of cosmetic products and hair beauty 
products, included in class 35.

שיווק מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טיפוח לשיער, הנכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214511 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38331/01/2010



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

Owners

Name: BRASOPI-COMERCIO DE VESTUARIO, S.A.

Address: Leca Do Balio, Portugal

Identification No.: 69309

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Clothing articles, including underwear, footwear, 
headgear and belts; all included in class 25.

פרטי לבוש, כולל הלבשה תחתונה, הנעלה, כיסויי ראש
וחגורות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214563 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38431/01/2010



Owners

Name: POLI DISTILLERIE S.R.L.

Address: Schiavon (VI), Italy

Identification No.: 69311

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

מושקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הכלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

POLI

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214565 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38531/01/2010



U.S.A. , 11/03/2008 ארה"ב , 11/03/2008

Priority Date דין קדימה

Medical and surgical devices, namely, ultrasonic, 
microwave, laser or radio frequency electrosurgical 
energy delivery devices; radio frequency apparatus 
for use during surgery, namely, radio frequency 
generators and the structural hand-pieces and 
structural instruments therefore; electrosurgical 
apparatus for  use during surgery, namely, 
electrosurgical generators and the structural hand-
pieces and structural instruments therefore; surgical 
devices that provide energy and fluid during the 
treatment of tissue; and the structural parts and 
structural fittings for all of the foregoing; Medical and 
surgical devices for surgery, namely, abdominal 
surgery, cardiovascular surgery, gastrointestinal 
surgery, gynecological surgery, hepato-biliary-
pancreatic surgery, neurosurgery, orthopedic 
surgery, otolaryngolic surgery, pelvic surgery, spinal 
surgery, thoracic surgery, urological surgery, 
vascular surgery, surgical oncology, endoscopic 
surgery, laparoscopic surgery, minimally invasive 
surgery, trauma surgery; and the structural parts and 
structural fittings for all of the foregoing; Medical and 
surgical devices  for coagulation, hemostasis, 
pneumostasis, and sealing of tissue to inhibit blood 
and other fluid  loss; and the structural parts and 
structural fittings for all of the foregoing; all included 
in class 10.

התקנים רפואיים וכירורגיים, דהיינו התקנים על-קוליים, מיקרו-
גליים, לייזר או גלי רדיו אלקטרו-כירורגיים לאספקת אנרגיה;

מערכות גלי רדיו לשימוש במהלך ניתוח, דהיינו מחוללי גלי רדיו
וחלקים מבניים ידניים וכלים מבניים עבורם; מכשירים אלקטרו-
כירורגיים לשימוש במהלך ניתוח, דהיינו מחוללים אלקטרו-

כירורגיים וחלקים ידניים מבניים וכלים מבניים עבורם; התקנים
כירורגיים המספקים אנרגיה ונוזלים במהלך טיפול ברקמות;
וחלקים מבניים ואביזרים מבניים עבור כל אלה; התקנים

רפואיים וכירורגיים עבור ניתוחים, דהיינו ניתוחי בטן, ניתוחי לב
וכלי דם, ניתוחי כיבה ומעיים, ניתוחים גניקולוגיים, ניתוחי כבד,
כיס מרה ולבלב, ניתוחים ניורולוגיים, ניתוחים אורתופדיים,
ניתוחים אוטולרינגוליים, ניתוחים באגן הירכיים, ניתוחי חוט
שדרה, ניתוחים של בית החזה, ניתוחים אורולוגיים, ניתוחים

וסקולריים, ניתוחים אונקולוגיים, ניתוחים אנדוסקופיים, ניתוחים
לפרסקופיים, ניתוחים בפולשנות מינימאלית, ניתוחי טראומה;

וחלקים מבניים ואביזרים מבניים עבור כל אלה; התקנים
רפואיים וכירורגיים עבור הקרשה, המואסטסיס, פנמואסטסיס,
ולאיטום רקמות לבלימת אובדן דם ונוזלים אחרים; וחלקים
מבניים ואביזרים מבניים עבור כל אלה; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

SALIENT

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214566 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38631/01/2010



Owners

Name: SALIENT SURGICAL TECHNOLOGIES, INC.

Address: 180 International Drive, Portsmouth, NH, 03801, 
U.S.A.

Identification No.: 69312

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 38731/01/2010



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

Owners

Name: S. Siedle & Sohne Telefon-und 
Telegrafenwerke OHG

Address: Bregstrasse 1  , Furtwangen, Germany

Identification No.: 65950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Lights; included in class 11. מנורות; הנכללות בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

SSS SIEDLE

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214584 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38831/01/2010



Ownersבעלים

Name: Dodot Ltd. שם: דודות בע"מ

Address: 2 Shoham Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב שוהם 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514165034מספר זיהוי: 514165034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521,
ישראל

Bakery products; all inclued in class 30. דברי מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

דודות

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214608 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 38931/01/2010



Ownersבעלים

Name: Dodot Ltd. שם: דודות בע"מ

Address: 2 Shoham Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב שוהם 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514165034מספר זיהוי: 514165034

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521,
ישראל

Bakery products; all inclued in class 30. דברי מאפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

דודה

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214609 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39031/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Metal building materials; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes; goods of common 
metal, included in this class; all included in class 6.

חומרי בניה ממתכת; מוצרי ברזל, פריטים קטנים של כלי
עבודה ממתכת; צינורות וגלילים; סחורות ממתכת מצויה,

הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214612 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39131/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Machines and machine tools, namely tools 
(mechanically operated), punching machines and 
punches; knifes parts of machines, metalworking 
machines and machines for treatment and 
processing of building material of wood, plastic or 
metal; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components for 
building fixtures, particularly for windows and doors 
including machine coupling and transmission 
component devices for heating, refrigerating, drying 
and ventilating apparatus, included in this class; all 
included in class 7.

מכונות וכלי מכונות, דהיינו כלים (מופעלים מכאנית), מכונות
ניקוב ומנקבים; סכינים חלקי מכונות, מכונות לעבודות מתכת
ומכונות לטיפול ועיבוד חומרי בניה מעץ, פלסטיק או מתכת;
מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב יבשתיים); רכיבי מצמדי

מכונה ורכיבי תמסורת למתקני בניה, במיוחד לחלונות ודלתות
כולל התקני מצמדי מכונה ורכיבי תמסורת למכשירי חימום,

קירור, יבוש ואוורור, הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214613 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39231/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Hand tools and implements (hand operated) for 
manufacturing, processing and treatment of building 
material of metal and plastic, ironmongery, small 
items of metal hardware, especially window and door 
fittings of metal as well as window fittings, door hinge 
fittings, hinges and bolts of non-metal material; all 
included in class 8.

כלים ידניים ומכשירים (מופעלים ידנית) לייצור, עיבוד וטיפול
בחומרי בניה ממתכת ופלסטיק, מוצרי ברזל, פריטים קטנים של
כלי עבודה ממתכת, במיוחד מתאמים לחלונות ודלתות ממתכת
כמו גם מתאמי חלונות, מתאמי ציר לדלתות, צירים ובריחים

שאינם מחומר מתכת; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214614 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39331/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Gauges, electric measuring, signaling, checking 
(supervision) apparatus and instruments, handling 
and energy supply of heating, refrigerating, drying 
and ventilating apparatus, motors and engines 
(except for land vehicles), building fillings, building 
material and fittings for doors and windows of 
metallic and non-metallic material; all included in 
class 9.

מדים, מכשירים וכלים חשמליים למדידה, איתות, בדיקה
(פיקוח), טיפול ואספקת אנרגיה למכשירי חימום, קירור, יבוש
ואוורור, מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב יבשתיים), מילויים
לבנייה, חומרים לבנייה ומתאמים לדלתות וחלונות מחומרים

מתכתיים ושאינם מתכתיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214615 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39431/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Apparatus for heating, refrigerating, drying, 
ventilating; all included in class 11.

מכשירים לחימום, קירור, יבוש, אוורור; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214616 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39531/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building materials (non-metallic), non metallic rigid 
pipes for building; all included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים), צינורות קשיחים שאינם
מתכתיים לבניה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214617 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39631/01/2010



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

Owners

Name: SIEGENIA-AUBI KG

Address: Industriestrasse 1-3,  , Wilnsdorf, 57234, 
Germany

Identification No.: 69322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Door and window fittings not of metal, hinges not of 
metal, bars and bolts not of metal; all included in 
class 20.

מתאמים לדלתות וחלונות שאינם ממתכת, צירים שאינם
ממתכת, מוטות ובריחים שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג

.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

SIEGENIA AUBI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214618 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39731/01/2010



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

Owners

Name: Guangdong Wonderful Ceramics Co., Ltd.

Address: Dongguan City, Guangdong Province, China

Identification No.: 69323

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Building timber; parquet floor boards; veneer wood; 
wood paving; slabs, not of metal; building stone; 
gypsum; cement; concrete building elements; bricks; 
mosaics for building; tiles, not of metal; tiles, not of 
metal, for building; wall tiles, not of metal, for 
building; floor tiles, not of metal; pantiles; asbestos 
cement; stone; refractory construction materials, not 
of metal; bitumen; gutter pipes, not of metal; 
framework, not of metal, for building; building 
materials, not of metal; luminous paving; buildings, 
not of metal; building glass; coatings (building 
materials); binding agents for making stones; 
monuments, not of metal; works of art of stone, 
concrete or marble; all included in class 19.

עצים לבנייה; לוחות רצפת פרקט; עץ מצופה; ריצוף עץ; לוחות
אבן, שאינם ממתכת; אבן לבניין; גבס; מלט; גורמי בנייה

מבטון; לבנים; אבני פסיפס לבנייה; אריחים, שאינם ממתכת;
אריחים, שאינם ממתכת, לבנייה; אריחי קיר, שאינם ממתכת,
לבנייה; אריחי רצפה, שאינם ממתכת; רעפים מקומרים; מלט
אזבסט; אבן; חומרי בנייה עמידים, שאינם ממתכת; אספלט;
צינורות ביוב, שאינם ממתכת; שלדי בנייה, שאינם ממתכת,

לבנייה; חומרי בנייה, שאינם ממתכת; ריצוף מקרין אור; מבנים,
שאינם ממתכת; זכוכית לבנייה; ציפויים (חומרי בנייה); גורמי
קישור ליצירת אבנים; אנדרטאות, שאינן ממתכת; עבודות

אמנות מאבן, בטון או שיש; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214619 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39831/01/2010



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

Owners

Name: Mitsubishi Electric Corporation

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69327

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Air conditioning apparatus and parts and fittings 
thereof; all included in class 11.

מתקני מיזוג אוויר וחלקים ואביזרים הקשורים אליהם; הנכללים
כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Mr. SLIM

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214650 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 39931/01/2010



Ownersבעלים

Name: CAHOLI ltd. שם: קהולי בע"מ

Address: כתובת : ת.ד.47, מושב ניר ישראל, 79505, ישראל

Identification No.: 513175273מספר זיהוי: 513175273

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shamgar, Adv.

Address: 6 Houlda St.  , Tel Aviv, 64582, Israel

שם: גד שמגר, עו"ד

כתובת : רחוב חולדה 6  , תל אביב, 64582, ישראל

coffee. icluded in class 30. קפה. בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

CAHOLI

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214657 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40031/01/2010



Ownersבעלים

Name: Weiss Brothers Y.S.Y Manufacturing and 
Marketing Ltd.

שם: אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ

Address: P.O.B. 277, Bnei Brak, 51100, Israel כתובת : ת.ד.277, בני ברק, 51100, ישראל

Identification No.: 511035370מספר זיהוי: 511035370

חברה פרטית

Clothing, footwear, headwear; all included inclass 25. דברי הלבלשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214669 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40131/01/2010



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

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

Baby bottles nipples for baby bottles, cups adapted 
for feeding babies and children, baby bottle handles, 
baby nursers, pacifiers for babies and holders therof, 
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

בקבוכוס

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214676 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40231/01/2010



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

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

Baby bottle sterilizers, baby bottle warmers, 
sterilizers and parts and fittings thereof for baby 
bottle nipples, pacifiers, teething rings, cups, spouts 
for cups, bandles 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 לתניוק,
טבעות למציחת שיניים של תינוק, כוסות, זרבוביות לכוסות,
ידיות לכסות, צלחות וכלים להאכלה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

בקבוכוס

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214677 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40331/01/2010



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

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

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 שתיה 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 תינוקות וטלקום,
מכלים למזון תינוקות הנמכרים ריקים, מכילים מבודדי חום

למזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

בקבוכוס

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214678 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40431/01/2010



U.S.A. , 21/08/2008 ארה"ב , 21/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: A-DEC, INC.

Address: Newberg, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 11752

(Oregon Corporation)

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

dental equipment, namely, dental chairs, delivery 
systems with control units for supplying air and water 
to hand pieces and for supplying information to 
dentists and dental assistants, assistants' 
instrumentation, lights to illuminate work areas, 
cuspidors, self-contained water units, ancillary 
housings for holding dental accessories, supporting 
arms for dental equipment, tray holders and 
amalgam separators; all included in class 10.

ציוד דנטלי, דהיינו, כסאות דנטליים, מערכות העברה עם
יחידות שליטה לאספקת אוויר ומים לחלקי יד ולאספקת
אינפורמציה לרופאי שיניים וסייעות, ציוד לסייעות, נורות

להארת אזורי עבודה, מרקקות, יחידות מים בלתי תלויות, תאי
אכסון משניים להחרזקת עזרים דנטליים, זרועות תמיכה לציוד
דנטלי, משאי מגשים ומפרידי אמלגם; הנכללים כול בסגו 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

A-DEC 300

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214688 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40531/01/2010



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

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Semi-processed plastics resins extruded and sold in 
the form of pellets, for use in the manufacture of 
pipes, tubes, rods, sheets, boards, fittings, valves 
and wire coating; semi-processed plastics in the form 
of sheets, rods and tubes for industrial uses; semi-
processed plastic products; semi-processed plastic 
materials; semi-processed synthetic resins; semi-
processed plastic products in the form of pellets; 
semi-processed plastic materials in the form of 
pellets; semi-processed plastic products in the form 
of powders; semi-processed plastic materials in the 
form of powders; plastic films other than wrapping, 
carbon fibers (other than for textile use); all included 
in class 17.

פלסטיק מעובד חלקית המופק משרפים ונמכר בצורת טבליות,
לשימוש בייצור צינורות, שפופרות, מוטות, יריעות, לוחות,
אביזרים, שסתומים וציפוי לכבלים; פלסטיק מעובד חלקית
בצורת יריעות, מוטות ושפופרות לשימוש תעשייתי; מוצרים
מפלסטיק מעובד חלקית; חומרים מפלסטיק מעובד חלקית;
שרפים סינטטיים מעובדים חלקית; מוצרים מפלסטיק מעובד

חלקית בצורת טבליות; מוצרים מפלסטיק מעובד חלקית בצורת
אבקה; חומרים מפלסטיק מעובד חלקית בצורת אבקה; ציפויי
פלסטיק שאינם לאריזה, סיבי פחם (שאינם לשימוש בטקסטיל);

הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214692 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40631/01/2010



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

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Plastic films for food packaging or wrapping, 
household use; bags for microwave cooking; bags of 
paper or of plastics for packaging; pouches of paper 
or of plastics for packaging; envelopes of paper or of 
plastics for packaging; garbage bags of paper or 
plastics, plastic materials for packaging, bags of 
plastics for packaging, pouches of plastics for 
packaging, envelopes of plastics for packaging, 
garbage bags of paper or of plastics; all included in 
class 16.

ציפוי פלסטיק לאריזה או עטיפה של מזון, לשימוש במשק
הבית; שקיות לבישול במיקרוגל; שקיות מנייר או מפלסטיק
לאריזה; נרתיקים מנייר או מפלסטיק לאריזה; מעטפות מנייר
או מפלסטיק לאריזה; שקיות זבל מנייר או מפלסטיק, חומרי

פלסטיק לאריזה, שקיות מפלסטיק לאריזה, נרתיקים מפלסטיק
לאריזה, מעטפות מפלסטיק לאריזה, שקיות זבל מנייר או

פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214695 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40731/01/2010



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

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Semi-processed plastics resins extruded and sold in 
the form of pellets, for use in the manufacture of 
pipes, tubes, rods, sheets, boards, fittings, valves 
and wire coating; semi-processed plastics in the form 
of sheets, rods and tubes for industrial uses; semi-
processed plastic products; semi-processed plastic 
materials; semi-processed synthetic resins; semi-
processed plastic products in the form of pellets; 
semi-processed plastic materials in the form of 
pellets; semi-processed plastic products in the form 
of powders; semi-processed plastic materials in the 
form of powders; plastic films other than wrapping, 
carbon fibers (other than for textile use); all included 
in class 17.

פלסטיק מעובד חלקית המופק משרפים ונמכר בצורת טבליות,
לשימוש בייצור צינורות, שפופרות, מוטות, יריעות, לוחות,
אביזרים, שסתומים וציפוי לכבלים; פלסטיק מעובד חלקית
בצורת יריעות, מוטות ושפופרות לשימוש תעשייתי; מוצרים
מפלסטיק מעובד חלקית; חומרים מפלסטיק מעובד חלקית;
שרפים סינטטיים מעובדים חלקית; מוצרים מפלסטיק מעובד

חלקית בצורת טבליות; מוצרים מפלסטיק מעובד חלקית בצורת
אבקה; חומרים מפלסטיק מעובד חלקית בצורת אבקה; ציפויי
פלסטיק שאינם לאריזה, סיבי פחם (שאינם לשימוש בטקסטיל);

הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214697 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40831/01/2010



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

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Plastic films for food packaging or wrapping, 
household use; bags for microwave cooking; bags of 
paper or of plastics for packaging; pouches of paper 
or of plastics for packaging; envelopes of paper or of 
plastics for packaging; garbage bags of paper or 
plastics, plastic materials for packaging, bags of 
plastics for packaging, pouches of plastics for 
packaging, envelopes of plastics for packaging, 
garbage bags of paper or of plastics; all included in 
class 16.

ציפוי פלסטיק לאריזה או עטיפה של מזון, לשימוש במשק
הבית; שקיות לבישול במיקרוגל; שקיות מנייר או מפלסטיק
לאריזה; נרתיקים מנייר או מפלסטיק לאריזה; מעטפות מנייר
או מפלסטיק לאריזה; שקיות זבל מנייר או מפלסטיק, חומרי

פלסטיק לאריזה, שקיות מפלסטיק לאריזה, נרתיקים מפלסטיק
לאריזה, מעטפות מפלסטיק לאריזה, שקיות זבל מנייר או

פלסטיק; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214699 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 40931/01/2010



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

Owners

Name: Power Source Industries Co., Ltd.

Address: 61 Yudong 1st road Guangdong, Dongcheng 
Yangdong Yangjiang, 529931, China

Identification No.: 69346

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Pocket electrical torches; torches; flashes for torch; 
illuminating torches; illuminating apparatus; diving 
lights; lamp holders; all included in class 11.

פנסי כיס חשמליים; פנסים; מבזקים לפנס, פנסי תאורה; התקני
תאורה; אורות לצלילה; מחזיקי מנורה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214707 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41031/01/2010



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

Owners

Name: GABRIELLE STUDIO, INC.

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

Identification No.: 39352

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Cosmetics, fragrances for personal use; non-
medicated skin care preparations; non-medicated 
toiletries; non-medicated sun care preparations; hair 
care preparations; all included in class 3.

קוסמטיקה, ניחוחות לשימוש אישי; תכשירים לטיפוח העור
שאינם תרופתיים; מוצרי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירי
הגנה מפני השמש שאינם תרופתיים; תכשירי טיפוח שיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

DKNY DELICIOUS CANDY APPLES

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214711 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41131/01/2010



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

Owners

Name: VALIGERIA RONCATO S.p.A

Address: Campodarsego, Italy

Identification No.: 36960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

RONCATO

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214712 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41231/01/2010



Germany , 01/07/2008 גרמניה , 01/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Computer software; 3D animation software; 3D 
animation process technology software for creation, 
production, recording, transmission or reproduction of 
sound, video, movies, films, animated content, 
software programs, graphics and images; computer 
software for use in relation to digital animation and 
special effects of images; software for processing 
images, graphics and text; software to control and 
improve computer and audio equipment sound 
quality; computer game software; computer graphics 
software; electronic game software; game software; 
video game software; virtual reality game software; 
interactive video games comprised of computer 
hardware and software; computers; servers; 
workstations; computer hardware, computer 
motherboards, integrated circuits, semiconductors 
and processors; video game cartridges; computer 
software for playing video games and computer 
games with others via a global computer or 
communication network; computer software for 
compressing and decompressing data and video 
images; notebook and laptop computers; portable 
computers; handheld computers; tablet computers; 
ultra mobile computers; computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer 
information network; computer firmware, namely, 
computer operating system software, computer utility 
software and other computer software; portable video 
players; personal gaming devices; high definition disk 
players; DVD players; all included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת אנימציית תלת מימד; תוכנה לטכנולוגיית
תהליך אנימציית תלת מימד ליצירה, הפקה, הקלטה, תמסורת
או שעתוק של צליל, וידאו, סרטי  קולנוע, סרטים, תוכן מונפש,

תוכניות תוכנה, גרפיקה ודמויות; תוכנת מחשב לשימוש
בהקשר עם אנימציה דיגיטלית ואפקטים מיוחדים של דמויות;
תוכנה לעיבוד דמות, גרפיקה וטקסט; תוכנה לשליטה ושיפור
איכות צליל של ציוד שמע ומחשב; תוכנת משחק מחשב; תוכנת

גרפיקה למחשב; תוכנת משחק אלקטרוני; תוכנת משחק;
תוכנת משחק וידאו; תוכנת משחק מציאות מדומה; משחקי
וידאו אינטראקטיביים המורכבים מחומרת ותוכנת מחשב;

מחשבים; שרתים; עמדות עבודה; חומרת מחשב, לוחות אם
למחשב, מעגלים משולבים, מוליכים למחצה ומעבדים; קלטות
משחק וידאו; תוכנת מחשב למשחק במשחקי וידאו ומשחקי

מחשב עם אחרים באמצעות מחשב או רשת תקשורת עולמית;
תוכנת מחשב לדחיסה ופריסה של נתונים ודמויות וידאו;

מחשבי מחברת ומחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבי כף
יד; מחשבי לוח; מחשבים אולטרה ניידים; תוכנת מחשב
לשימוש באספקת גישה מרובת משתמשים לרשת מידע
ממוחשב עולמית; קושחת מחשב, שהיא, תוכנת מערכת

הפעלת מחשב, תוכנת שימוש מחשב ותוכנת מחשב אחרת;
נגני וידאו ניידים; התקני משחק אישיים; נגני דיסק HD; נגני

DVD; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

INTRU

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214713 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41331/01/2010



Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 41431/01/2010



Germany , 01/07/2008 גרמניה , 01/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Intel Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Entertainment services, namely, production of motion 
pictures, videos and films; provision of television, 
video and motion picture special effects; 
development of software for use in production of 
motion pictures, videos and films; animation 
production services; multimedia entertainment 
software production services; all included in class 41.

שירותי בידור, שהם, הפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים;
אספקת אפקטים מיוחדים לטלוויזיה, וידאו וסרטי קולנוע; פיתוח
תוכנה לשימוש בהפקה של סרטי קולנוע, וידאו וסרטים; שירותי

הפקת אנימציה; שירותי הפקת תוכנת בידור מולטימדיה;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

INTRU

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214714 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41531/01/2010



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

Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert - Frank Str. 32  , Trostberg, Germany

Identification No.: 60629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building materials for reinforcing cementitious 
compositions; all included in class 6.

חומרי בניה לחיזוק קומפוזיציות בטון; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

MASTERFIBER

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214715 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41631/01/2010



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

Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert - Frank Str. 32  , Trostberg, Germany

Identification No.: 60629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building materials not of metal for reinforcing 
cementitious compositions; all included in class 19.

חומרי בניה שאינם ממתכת לחיזוק קומפוזיציות בטון; הנכללים
כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

MASTERFIBER

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214716 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41731/01/2010



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

Owners

Name: RED PEPPER JAPAN Co., Ltd.

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 69350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing, jeans, tee-shirts, hats, waistbands, belts, 
included in Class 25.

דברי הלבשה, מכנסי ג'ינס, חולצות-טי, כובעים, אבנטים,
חגורות, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214719 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41831/01/2010



Switzerland , 27/05/2008 , No.56698/2008 שוויץ , 27/05/2008 , מס.56698/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3  , Neuchatel, 2000, 
Switzerland

Identification No.: 38

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

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214735 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 41931/01/2010



Ownersבעלים

Name: Tomer Ventura שם: תומר בנתורה

Address: 8/11 Sasha Argov street  , Tel Aviv, 69620, 
Israel

כתובת : רחוב סשה ארגוב 8/11  , תל אביב, 69620, ישראל

Identification No.: 3877992מספר זיהוי: 3877992

Picture dictionary as application on mobile phones; 
included in class 38.

ציורים באפליקציה מובנת בטלפונים סלולאריים; הנכללים בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

הפיקצ'נרי
THE PICTIONARY

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214736 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42031/01/2010



Ownersבעלים

Name: RENAISSAN Ltd. שם: רנסן בע"מ

Address: Beit Panorama 84 Ben Zvi Road, Tel Aviv, 
68104, Israel

כתובת : בית פנורמה דרך בן צבי 84, תל אביב, 68104, ישראל

Identification No.: 512056391מספר זיהוי: 512056391

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Bar-Nathan, Adv.

Address: 63 Balfour Street  , Tel Aviv, 65226, Israel

שם: ש. בר-נתן, עו"ד

כתובת : רחוב בלפור 63  , תל אביב, 65226, ישראל

Articles of clothing, shoes and hats; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214737 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42131/01/2010



Switzerland , 13/03/2008 שוויץ , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10  , Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

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

Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery; 
included in class 14.

חפתים, סיכות לעניבות, טבעות, צמידים, עגילים, שרשראות,
סיכות (תכשיט), מחזיקי מפתחות; שעוני יד, כרונומטרים,

שעונים, רצועות לשעון, צמידים לשעונים, קופסאות ממתכות
יקרות עבור שעונים ותכשיטים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

QUAI DE L'ILE

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214768 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42231/01/2010



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

Ownersבעלים

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

Address: Beer Sheva, Israel כתובת : ת.ד.180, באר שבע, ישראל

Identification No.: 2186מספר זיהוי: 2186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Chemical additives for reducing the level of mercury 
in combustion gas; all included in class 1.

תוספים כימיים להפחתת רמת הכספית בבעירת גז; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

MERQUEL

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214774 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42331/01/2010



Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Machine tools for metal drilling, turning and milling; 
holders and couplers for metal drilling, turning and 
milling inserts for use with machine tools; all included 
in class 7.

כלי מכונות עבור קדיחה, חריטה וכרסום מתכתיים; התקני
החזקה וצימוד עבור תותבי קדיחה, חריטה וכרסום מתכתיים

לשימוש עם כלי מכונות; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

COROMANT CAPTO

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214785 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42431/01/2010



Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214790 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42531/01/2010



Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214791 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42631/01/2010



Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214792 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42731/01/2010



Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; all included in 
class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214793 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42831/01/2010



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

Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; דברי בושם; שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצים
לשיער; תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

טיפטיפות

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214812 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 42931/01/2010



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

Food supplements, vitamins and minerals for babies, 
infants and children; all included in class 5.

תוספי מזון, ויטמינים ומינרלים לתינוקות, פעוטות וילדים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

טיפטיפות

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214813 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43031/01/2010



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

Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; דברי בושם; שמנים אתריים, תמרוקים, תרחיצים
לשיער; תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214814 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43131/01/2010



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

Owners

Name: TRETORN AKTIEBOLAG

Address: Box 931, SE - 25109, Helsingborg, Sweden

Identification No.: 7435

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags, leather bags, sport bags, 
rucksacks, haversacks, game-bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה,
תיקי עור, תיקי ספורט, תרמילי גב, תרמילים, תיקי ציד;

מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים;
הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

TRETORN

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214815 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43231/01/2010



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

Owners

Name: TRETORN AKTIEBOLAG

Address: Box 931, SE - 25109, Helsingborg, Sweden

Identification No.: 7435

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Clothing, footwear, headgear, belts (clothing); all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, חגורות (הלבשה); הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

TRETORN

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214816 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43331/01/2010



Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

RAOUL

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214819 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43431/01/2010



Retail services in relation to cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, essential 
oils, cosmetics,  dentifrices, toiletries, non-medicated 
toilet preparations, preparations for application to or 
the care, treatment and cleansing of the skin, hair 
and body, preparations for the bath and shower, hair 
lotions, shampoos, conditioners, perfumery namely, 
perfumes and fragrances, eau de perfumes, balms, 
cologne, toilet water, fragrances of any nature for 
personal use, anti-perspirants and deodorants for 
personal use, mobile phone cases, phone pouches, 
phone pouches of leather, phone straps, phone 
straps of leather, music player pouches, apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, magnetic data carriers, recording discs, 
audio compact discs or other media, data processing 
equipment and computers, optical goods, spectacles 
(eyeglasses), spectacle frames, spectacle cases, 
spectacle pouches, sunglasses, sunglass cases, 
chains for sunglasses, sun visors [eyewear], laptop 
bags, PDA cases, parts and fittings, precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, 
chronographs (watches), chronometers, watches, 
stop watches, wristwatches, pocket watches, 
watchbands, clocks, cuff links, tie pins and clips, key 
rings, charms , parts and fittings, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, trunks 
and travelling bags, garments bags, garment bags for 
travel, luggage, backpacks, packsacks, bags, 
handbags, shopping bags, beach bags, wash bags, 
overnight bags, computer bags, holiday bags, sling 
bags, passport bags, passport covers, rucksacks, 
backpacks, suitcases, attache cases, briefcases, 
pouches, wallets, pocket wallets, purses, coin 
pouches, coin purses, key-holders, keycases, 
business card holders, card holders, name card 
holders of leather, card cases [notecases], umbrellas 
made of leather, boxes made of leather, envelopes 
made of leather, portable cases (empty) made of 
leather, portable cosmetic cases (empty), belts, 
shoulder belts, straps made of leather, umbrellas, 
parasols and walking sticks, animal skins, hides, 
whips, harness and saddlery, clothing, footwear, 
headgear, clothing namely, ties, neckties, skirts, 
shirts, pants, short pants, singlets, undergarments, 
underclothing, articles of clothing made of leather, 
leather jackets, coats, leather coats, leather suits, 
leather pants, leather belts and other belts, garters, 
stockings, leggings, socks, sock suspenders, 
suspenders, braces, waistbands, clothes for sports, 
sport shirts, suits, one piece suits, two piece suits, 
tracksuits, jackets, jumpers, slacks, trousers, jeans, 
overcoats, overcoats made of leather, body shirts, 
sweaters, sweat shirts, polo shirts, tee shirts, 
pullovers, night clothes, pajamas, jerseys, vests, 
cardigans, dresses, evening dresses, bodices, 
blouses, dress shirts, tank tops, shawls, scarves, 
muffs, neckerchiefs, gloves, winter gloves, mittens, 
aprons, bath robes, bathing suits, swimsuits, golf 
wear, ski wear, anoraks, uniforms, wristbands, 
footwear namely, shoes, boots, boots for sports, 
sandals, slippers, sneakers, rain shoes, ski boots, 
golf shoes, mountaineering boots, headgear namely, 
hats, caps, headbands, bathing caps, sun visors 
[headwear], underwear, bodysuits, bow ties,

שירותים קמעונאיים הקשורים לתכשירי ניקוי, הברקה, קרצוף
ושחיקה, לסבונים, שמנים אתריים, תמרוקים, תכשירים לניקוי
שיניים, טואלטיקה, תכשירים טואלטיים לא רפואיים, תכשירים
לאפליקציה או לטיפוח, טיפול וניקוי של העור, השיער והגוף,
תכשירים לאמבטיה ולמקלחת, תחליבי שיער, שמפו, מרככים,
דברי בושם דהיינו, בשמים וניחוחות, מי בושם, צרי, מי קולון,

מי טואלט, ניחוחות מכל סוג לשימוש אישי, נוגדי זיעה
ודאודורנטים לשימוש אישי, נרתיקים לטלפונים ניידים, פאוצ'ים
לטלפון, פאוצ'ים לטלפון מעור, רצועות טלפון, רצועות טלפון
מעור, פאוצ'ים לנגני מוסיקה, מכשירי הקלטה, תמסורת או
שכפול של קול או בבואות, נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים
להקלטה, תקליטורי אודיו או מדיה אחרת, ציוד ומחשבים
לעיבוד נתונים, סחורות אופטיות, משקפיים (משקפי ראיה),
מסגרות למשקפיים, נרתיקים למשקפיים, פאוצ'ים למשקפיים,
משקפי שמש, נרתיקים למשקפי שמש, שרשראות למשקפי

שמש, מצחיות [כיסוי לעיניים], תיקים למחשבים ניידים, נרתיקי
PDA, חלקיהם ואביזריהם, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות
במתכות יקרות או המצופים בהן, תכשיטים, אבנים יקרות, כלים
הורולוגיים וכרונומטריים, כרונוגרפים (שעוני יד), כרונומטרים,
שעוני יד, שעוני עצר, שעוני כף יד, שעוני כיס, רצועות לשעונים,

שעונים, חפתי שרוולים, סיכות ומהדקים לעניבות, מחזיקי
מפתחות, קמעות, חלקים ואביזרים שלהם, עור וחיקויי עור,

וסחורות העשויות מחומרים אלה ואינם נכללים בסוגים אחרים,
תיבות ותיקי נסיעות, תיקי בגדים, תיקי בגדים לנסיעות, מטען,
תרמילי טיולים, תרמילים, תיקים, תיקי יד, סלי קניות, תיקי
חוף, תיקי רחצה, תיקים לילה, תיקי מחשב, תיקי נופש, תיקי
מתלה, תיקים לדרכון, כיסויים לדרכון, תרמילי גב, תרמילי

טיולים, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי ניירות ומסמכים, פאוצ'ים,
ארנקים, ארנקי כיס, ארנקים לכסף, פאוצ'ים למטבעות, ארנקים

למטבעות, מחזיקי מפתחות, נרתיקים למפתחות, מחזיקי
כרטיסי ביקור, מחזיקי כרטיסים, מחזיקי תגי שם מעור,
נרתיקים לכרטיסים [קופסאות לפתקיות], מטריות מעור,

קופסאות מעור, מעטפות מעור, קופסאות אחסון (ריקות) מעור,
נרתיקי אחסון למוצרים קוסמטיים (ריקות), חגורות, חגורות

כתפיים, רצועות מעור, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, עורות
של בעלי חיים, שחלים, שוטים, רתמות ואוכפים, הלבשה,

הנעלה, כיסויי ראש, פריטי ביגוד דהיינו, עניבות, עניבות צוואר,
חצאיות, חולצות, מכנסיים, מכנסיים קצרים, גופיות, הלבשה
תחתונה, לבנים, פריטי לבוש מעור, ז'קטים מעור, מעילים,
מעילי עור, חליפות עור, מכנסי עור, חגורות עור וחגורות

אחרות, ביריות, גרבי ניילון, חותלות, גרביים, כתפות לגרביים,
ביריות, כותפות, חגורות מותן, בגדי ספורט, חולצות ספורט,
חליפות, חליפות חלק אחד, חליפות שני חלקים, אימוניות,
ז'קטים, אפודות, מכנסיים רפויים, מכנסיים מחויטים, מכנסי
גברים, מעילים עליונים, מעילים עליונים מעור, חולצות גוף,
סוודרים, חולצות מיזע, חולצות פולו, חולצות טי, פולוברים,

בגדי שינה, פיג'מות, סריגים, וסטים, קרדיגנים, שמלות, שמלות
ערב, לסוטות, חולצות נשים, חולצות ערב לגברים, חולצות ללא
שרוולים, רדידים, צעיפים, ידוניות, מטפחות צוואר, כפפות,
כפפות חורף, כסיות שלמות, סינרים, חלוקי רחצה, חליפות
רחצה, חליפות שחייה, בגדי גולף, בגדי סקי, מעילי ברדס,

מדים, חפות שרוול, פריטי הנעלה דהיינו, נעליים, מגפיים, מגפי
ספורט, סנדלים, נעלי בית, נעלי ספורט, ערדליים, מגפי סקי,
נעלי גולף, מגפיים לטיפוס הרים, כיסויי ראש דהיינו, כובעים,

כומתות, סרטי שיער, כובעי רחצה, מצחיות [כיסוי ראש], לבנים,
בגדי גוף, עניבות פרפר, חגורות רחבות וממחטות; הנכללים

כולם בסוג 35.

ט"ז שבט תש"ע - 43531/01/2010



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

Owners

Name: F J BENJAMIN HOLDINGS  LTD

Address: Singapore, Singapore

Identification No.: 35130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

cummerbunds and handkerchiefs; all included in 
class 35.

שירותים קמעונאיים הקשורים לתכשירי ניקוי, הברקה, קרצוף
ושחיקה, לסבונים, שמנים אתריים, תמרוקים, תכשירים לניקוי

ט"ז שבט תש"ע - 43631/01/2010



Owners

Name: TEKSMODA TEKSTIL KONFEKSIYON INSAAT 
TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 69385

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

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

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214827 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43731/01/2010



Ownersבעלים

Name: BANBAT LTD שם: בנבת בע"מ

Address: P.O.B. 402, Kibbutz Shfaim, 90990, Israel כתובת : ת.ד.402, קעבוץ שפיים, 90990, ישראל

Identification No.: 514037506מספר זיהוי: 514037506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Granot & Co., Advs.

Address: 7 Menahem Begin St.  , Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: גרנות שות', עו"ד

כתובת : רחוב מנחם בגין 7  , רמת גן, 52521, ישראל

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

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

בנבת
BENBAT

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214829 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43831/01/2010



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

Owners

Name: GTX, Inc.

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

Identification No.: 64079

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of prostate cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the consequences 
related to prostate cancer; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה ולטיפול בסרטן הערמונית; תכשירים
רוקחיים לטיפול בתוצאות הקשורות לסרטן הערמונית; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

DUTRAMEN

Application Date 12/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214832 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 43931/01/2010



European Community Trade Mark , 
18/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: ABDIJ AFFLIGEM

Address: Abdjistraat 6  , Affligem, 1790, Belgium

Identification No.: 68493

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

Beers; ales; included in class 32. בירות; שיכר; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

AFFLIGEM

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214838 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44031/01/2010



Owners

Name: INVISTA Technologies S.a.r.l

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 60389

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Textiles and textile goods; cloth; fabrics; bed and 
table covers; all included in class 24.

טקסטילים ומוצרי טקסטיל; אריגים; בדים; כיסויי מיטה ושולחן;
הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214839 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44131/01/2010



Owners

Name: INVISTA Technologies S.a.r.l

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 60389

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Raw fibrous textile materials; synthetic fibers and 
filaments; all included in class 22.

חומרי טקסטיל מסיביים גולמיים; סיבים סינתטיים וחוטים
דקיקים; כלולים כולם בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214840 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44231/01/2010



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

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; all 
included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות, ותבואות שאינם נכללים בסוגים
אחרים; פירות וירקות טריים; זרעים, שתילים ופרחים חיים;

הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

FARMORE

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214841 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44331/01/2010



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

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Computer programming and development of 
software, studies and analyses, scientific and 
industrial research; all in the field of agriculture, 
horticulture and forestry; all included in class 42.

תכנות ופיתוח תוכנת מחשב, מחקר וניתוח, מחקר מדעי
ותעשייתי; הכול בתחום החקלאות הגינון והיערנות; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

FARMORE

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214843 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44431/01/2010



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

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Agricultural, horticultural and forestry services: all 
included in class 44.

שירותי חקלאות, גננות ויערנות הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

FARMORE

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214844 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44531/01/2010



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

Owners

Name: ZymoGenetics, Inc.

Address: 1201 Eastlake Avenue., E.  , Seattle, 
Washington, 98101, U.S.A.

Identification No.: 69387

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Pharmaceutical preparations, namely, clotting 
agents, clotting preparations, and agents for 
converting and activating clotting polymers for use in 
the control of bleeding associated with a wide range 
of surgeries, trauma and burn injuries; 
pharmaceutical preparations for use in accelerating 
clotting time and arresting blood flow during medical 
procedures; pharmaceutical preparations for use as a 
topical hemostat to control surgical bleeding, for the 
treatment of bleeding complications, trauma and burn 
injuries, and to make alterations and enhancements 
in tissue repair; surgical preparations which are used 
locally or topically for hemostatic control in the form 
of liquid with a hemostatic effect; included in class 5.

תכשירים רוקחיים, הינו, גורמים מקרישים, תכשירים מקרישים,
וגורמים אשר הופכים ומפעילים פולימרים של הקרשה לשימוש

בשליטה על דימום המשותפים לטווח רחב של ניתוחים,
טראומות ופגיעות כוויה ; תכשירים רוקחיים לשימוש בהאצת
זמן הקרשה ועצירת זרימת הדם במהלך  פרוצדורות רפואיות;
תכשירים רוקחיים לשימוש כעוצרי דימום מקומיים לשלוט
בדימום כירורגי, לטיפול של סיבוכים של דימום, טראומה
ופגיעות כוויה ולעשות שינויים ושיפורים בתיקון ריקמה;

תכשירים כירורגיים לשימוש נקודתי או מקומי לשליטה על
עצירת דימום בצורה של נוזל עם השפעה של עצירת דימום;

הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

RECOTHROM

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214845 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44631/01/2010



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

Owners

Name: Biofarma

Address: Neuilly-Sur-Seine, France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Pharmaceuticals, namely a cardiovascular 
preparation; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, דהיינו תכשיר קרדיווסקולארי; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

פרוקוראלאן

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214846 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44731/01/2010



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

Owners

Name: Microgard Limited

Address: Saltmarsh Court 9, Priory Park, Kingston Upon 
Hull, 47, United Kingdom

Identification No.: 69388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Protective clothing; clothing for protection against 
chemicals and hazardous substances; disposable, 
non-woven protective overalls; all included in class 9.

ביגוד מגן; ביגוד להגנה בפני כימיקלים וחומרים מסוכנים;
סרבלי מגן חד-פעמיים, שאינם ארוגים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MICROGARD

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214849 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44831/01/2010



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

Owners

Name: Microgard Limited

Address: Saltmarsh Court 9, Priory Park, Kingston Upon 
Hull, 47, United Kingdom

Identification No.: 69388

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Protective clothing; clothing for protection against 
chemicals and hazardous substances; disposable, 
non-woven protective overalls; all included in class 9.

ביגוד מגן; ביגוד להגנה בפני כימיקלים וחומרים מסוכנים;
סרבלי מגן חד-פעמיים, שאינם ארוגים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MICROCHEM

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214850 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 44931/01/2010



Owners

Name: MINIMAX GmbH & CO. KG

Address: Bad Oldesloe, Germany

Identification No.: 69390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Fire-extinguishing agents; extinguishing gases; 
fireproofing agents especially fire protection 
compounds; fire protection impregnating agents, 
sprayable, sprayable and fillable coatings and sealing 
components for flameproofing; all included in class 1.

מגיבי כיבוי אש; גזי כיבוי אש; מגיבים חסיני אש במיוחד
תרכובות הגנה מאש, מגיבי הפריה כנגד אש, תרסיס, ציפויי
תרסיס ומילוי ותרכובות איטום עבור חסימת להבות; כולם

כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

MINIMAX

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214863 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45031/01/2010



Owners

Name: MINIMAX GmbH & CO. KG

Address: Bad Oldesloe, Germany

Identification No.: 69390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Maintenance of fire protection appliances; assembly, 
repair and maintenance of smoke venting systems 
and heat venting systems, fire hose connection 
means and water conduits for extinguishing fires; all 
included in class 37.

אחזקה של כלי הגנת אש; הרכבה, תיקון ואחזקה של מערכות
איוורור עשן ומערכות איוורור חום, אמצעי חיבור זרנוק אש

ותעלות מים עבור כיבוי אש; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

MINIMAX

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214865 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45131/01/2010



Owners

Name: TAMRAC, INC.

Address: Chatsworth, California, U.S.A.

Identification No.: 69393

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Carrying cases for cameras and other photographic 
equipment, carrying cases for video and audio 
equipment, camera bags, photographic equipment 
bags, video bags, audio bags, computer briefcases, 
and carrying cases for computers; all included in 
class 9.

תיקי נשיאה למצלמות וציוד צילום אחר, תיקי נשיאה עבור ציוד
וידאו ואודיו, תיקי מצלמה, תיקים לציוד צילום, תיקי וידאו, תיקי
אודיו, מזוודה למחשב ותיקי נשיאה למחשבים; הכל כלול בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TAMRAC

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214869 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45231/01/2010



Owners

Name: TAMRAC, INC.

Address: Chatsworth, California, U.S.A.

Identification No.: 69393

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Briefcases, pocketbooks, handbags, purses, carrying 
cases and luggage, namely traveling bags, tote bags, 
carry on bags, garment bags, overnight bags and 
shoulder bags; all included in class 18.

תיקי מסמכים, תיקי יד, ארנקי נשים, תיקי נשיאה ומטען, בייחוד
תיקי נסיעות, תיקים גדולים לסחיבת חפצים, תיקים נישאים,
תיקי בגדים, תיקי לילה ותיקי כתף; הכל כלול בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

TAMRAC

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214870 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45331/01/2010



U.S.A. , 03/09/2008 ארה"ב , 03/09/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

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

Identification No.: 9900

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Medical apparatus and instruments, namely, 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling 
and injection, injection devices for pharmaceuticals 
and auto injection devices for pharmaceuticals; all 
included in class 10.

מתקנים וכלים רפואיים, בעיקר, מזרקים, מחזיקי מזרק לסיוע
בטיפול במזרק ובהזרקה, התקני הזרקה עבור תרופות והתקני

הזרקה אוטומטית עבור תרופות; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

AVONEX QUICKCLICK

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214873 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45431/01/2010



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.

Ownersבעלים

Name: DeepBreeze Ltd. שם: דיפבריז בע"מ

Address: 2 Hailan Street  , Or Akiva, Israel כתובת : רחוב האילן 2  , אור עקיבא, ישראל

Identification No.: 513128827מספר זיהוי: 513128827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical imaging and analysis apparatus, for 
screening, diagnosis, prognosis, treatment and follow
-up of clinical conditions of the lungs and of the 
respiratory system; all included in class 10.

התקני הדמיה ועיבוד רפואיים, לאיתור, דיאגנוזה, פרוגנוזה,
טיפול ומעקב של מצבים קליניים של הריאות ושל מערכת

הנשימה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

VRIXV

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214875 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45531/01/2010



Italy , 31/07/2008 איטליה , 31/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214877 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45631/01/2010



Italy , 31/07/2008 איטליה , 31/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Opticians'services; all included in class 44. שירותי אופטיקאים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214878 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45731/01/2010



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

Owners

Name: VDW GmbH

Address: Bayerwaldstrasse 15  , Munich, 81737, 
Germany

Identification No.: 69394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Materials and treatment preparations for dental and 
endodontic procedures; all included in class 5.

חומרים ותכשירים להליכים דנטלים וטיפולי שורש; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

VDW

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214879 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45831/01/2010



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

Owners

Name: VDW GmbH

Address: Bayerwaldstrasse 15  , Munich, 81737, 
Germany

Identification No.: 69394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Instruments, apparatus, and equipment for dental 
and endodontic procedures; all included in class 10.

כלים, מכשירים וציוד להליכים דנטלים וטיפולי שורש; הנכללים
כולם בסוג 10 .

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

VDW

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214880 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 45931/01/2010



European Community Trade Mark , 
18/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 18/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 48187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות או מצופות
בהן, אשר אינן נכללות בסוגים אחרים; תכשיטים וחיקויי

תכשיטים; אבנים יקרות ויקרות למחצה; מכשירים מראי זמן
ומודדי זמן; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214885 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46031/01/2010



European Community Trade Mark , 
18/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 18/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 48187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Retail and wholesale services, advertising and 
marketing services, all in the field of precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments; all included in class 35.

שירותים קמעוניים או סיטונאים, שירותי פרסום ושיווק, כולם
בתחום של מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות

או מצופות בהן, תכשיטים וחיקויי תכשיטים, אבנים יקרות
ויקרות למחצה; מכשירים מראי זמן ומודדי זמן; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214886 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46131/01/2010



Ownersבעלים

Name: ALLON RANN שם: אלון רן

Address: 74 Habustanim Rd., P.O.B. 1035, Rosh Pina, 
12000, Israel

כתובת : דרך הבוסתנים 74, ת.ד.1035, ראש פינה, 12000,
ישראל

Identification No.: 34171553מספר זיהוי: 34171553

Providing of food and beverages; all included in class 
43.

הספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

POSH PINA

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214909 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46231/01/2010



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

Owners

Name: Fox International Channels (U.S.), Inc.

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

Identification No.: 69410

(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

Telecommunications; all included in class 38. שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה); הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

CULT

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214915 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46331/01/2010



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

Owners

Name: Fox International Channels (U.S.), Inc.

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

Identification No.: 69410

(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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

CULT

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214916 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46431/01/2010



U.S.A. , 20/05/2008 ארה"ב , 20/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: TEXTRON INC.

Address: Providence, Rhode Island, U.S.A.

Identification No.: 1027

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Gasoline and electric-powered vehicles used as plant 
personnel carriers, general utility and maintenance 
cars, motel and resort cars, baggage carriers, golf 
cars, turf maintenance vehicles, trailers, electric-
powered, remote-controlled and non-powered golf 
trolleys and structural parts therefor; all included in 
class 12.

כלי רכב המונעים בדלק וכלי רכב המונעים בחשמל המשמשים
להסעת כוח אדם במפעלים, רכבים לשימוש כללי ולתחזוקה,
רכבים לשימוש במוטלים ובאתרי נופש, נושאי מטען, רכבי
גולף, כלי רכב לתחזוקת עשב, נגררים, עגלות גולף מונעות
בחשמל, בשלט-רחוק ובלתי ממונעות וחלקים מבניים עבורם;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214917 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46531/01/2010



U.S.A. , 20/05/2008 ארה"ב , 20/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: TEXTRON INC.

Address: Providence, Rhode Island, U.S.A.

Identification No.: 1027

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing and headgear items, namely, shirts, vests, 
sweaters, jackets, hats and rain suits; all included in 
class 25.

הלבשה וכיסויי ראש, שהם חולצות, וסטים, סוודרים, ז'קטים,
כובעים וחליפות גשם; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214918 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46631/01/2010



U.S.A. , 12/03/2008 ארה"ב , 12/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

An autonomous aerial refueling system that 
incorporates the use of a drogue, namely, an add-on 
module inserted between the end of the refueling 
hose and the drogue to convert standard probe and 
drogue refueling hardware into a controllable unit for 
use with both unmanned and manned receiver 
aircraft, included in Class 6.

מערכת תדלוק אווירית אוטונומית הכוללת שימוש במשפך מילוי
דלק, לאמור יחידה שאפשר להוסיף בין קצה צינור המילוי לבין
משפך המילוי כדי להמיר חיישן סטנדרטי וחומרת מילוי עם
משפך ליחידה מבוקרת מתאימה לשימוש במילוי הן במטוס

מאויש והן מטוס ללא טייס, הנכללת בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

SMARTDROGUE

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214919 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46731/01/2010



U.S.A. , 30/04/2008 ארה"ב , 30/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Lux Biosciences, Inc.

Address: 3 Second Street  , New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69411

(Delaware 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

Pharmaceutical preparation for the treatment of 
ophthalmic diseases; all included in class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפול במחלות עיניים; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LUVENIQ

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214922 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46831/01/2010



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

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, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Cosmetics, non-medicated skincare preparations; 
cosmetic ingredient sold as a component of skincare 
products; soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3.

דברי קוסמטיקה, תכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים;
רכיב קוסמטי הנמכר כמרכיב של מוצרים לטיפוח העור; סבונים;
תמרוקים, שמנים אתריים, תרחיצים לשיער; תכשירים לניקוי

שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CHRONOLUX

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214924 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 46931/01/2010



Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214925 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 47031/01/2010



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

Furniture; mirrors; picture frames, plastic key rings. 
Hand Mirrors, Shower Curtain Rings and Rods, 
bamboo curtains, bath pillows, beach chairs, bulletin 
boards, chair cushions, chair pads, cloth hangers, 
coat rack, containers closures of plastic, corkboards, 
cork bottles, curtain hooks, cushions, deck chairs, 
decorative bead curtains, decorative wall plaques, 
display cases, display stands, pet beds, door stops of 
plastic, door stops of wood, drawer pulls of plastic or 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all of these 
materials, drinking straws, fabric figurines, fans for 
personal use (non-electric), figurines of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax, or wood, filing cabinets, 
fireplace screens, fitted fabric furniture covers, fixed 
towel dispensers not of metal, frames for paintings, 
gazing globes, gift package decorations made of 
plastic, hand fans, hangers for clothes, hat box for 
storage made of plastic, hat racks, hat stands, 
identity plates, not of metal, inflatable pillows, key 
cabinets, key fobs (not of metal), letter boxes not of 
metal, magazine racks, mannequins, massage 
tables, metal display stands, mirror frames, non-
metal and non-leather key chains, non-metal bins, 
non-metal bottle caps, non-metal dog tags, non-metal 
door handles, non-metal key holders, non-metal key 
rings, non-metal trophies, non-metal weather vanes, 
non-metallic bottle stoppers, non-metallic closures for 
containers, paper photo frames, paper picture 
frames, party ornaments of plastic, pet crates, pet 
cushions, pet furniture, picture frames of precious 
metal, pillboxes of precious metal, pillows, plant 
racks, plant stands, plastic boxes, plastic cake 
decorations, plastic card keys, plastic crates, plastic 
doorknobs, plastic drawer lining material, plastic 
hang tags, plastic key chain tags, plastic key chains, 
plastic key rings, plastic key tags, plastic lids, plastic 
name badges, plastic novelty licenseplates, plastic 
peg boards, plastic pennants, plastic pillboxes, 
plastic sculptures, plastic sign boards, plastic tissue 
box covers, playhouses for pets, polymer clay 
figurines, portable beds for pets, portable kennels, 
pot racks, scratching posts, seat cushions, shower 
curtain rods, shower curtain rings, sleeping bags, 
statues, statuettes, stoppers of cork or cork 
imitations, storage racks, tie racks, towel racks, towel 
stands, umbrella stands, wall plaques made of plastic 
or wood, window shades, wine racks, wood boxes, 
wood crates, wood doorknobs, wooden signboards, 
works of art (of wood, wax, plaster, or plastic); all 
included in class 20.

רהיטים; מראות; מסגרות לתמונה, מחזיקי מפתחות מפלסטיק.
מראות יד, טבעות ומוטות לוילונות אמבטיה, וילונות במבוק,
כריות אמבטיה, כסאות חוף, לוחות מודעות, כריות לכסאות,
פדים לכסאות, מיתלי בדים, מיתלה מעילים, סוגרי מיכלים

מפלסטיק, לוחות שעם, בקבוקי שעם, ווי וילונות, כרים, כסאות
נוח, וילונות חרוזים מקושטים, לוחות קיר מקושטים, קופסאות
תצוגה, מעמדי תצוגה, מיטות לחיות מחמד, מעצורי דלת

מפלסטיק, מעצורי דלת מעץ, מגירות משיכה מפלסטיק או מעץ,
שעם, קנה-סוף, קנה-סוכר, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם-
לויתן, צדף, ענבר, צדפת-הפנינים, מרשאום ותחליפים לכל

חומרים אלו, קשיות שתיה, פסלוני בד, מאווררים לשימוש אישי
(לא חשמליים), פסלוני עצם, שנהב, גבס, פלסטיק, שעווה או
עץ, שידות תיוק, מחיצות לקמין, כיסויי בד מותאמים לרהיטים,
מתקני מגבות מקובעים לא ממתכת, מסגרות לציורים, כדורי
קישוט, קישוטי אריזות מתנה עשויים מפלסטיק, מניפות יד,

קולבים לבגדים, קופסת אחסון לכובע עשויה מפלסטיק, מיתלי
כובע, מעמדי כובע, לוחות זיהוי, לא ממתכת, כריות מתנפחות,
ארונות למפתחות, מחזיקי מפתחות (לא ממתכת), קופסאות

מכתבים לא ממתכת , מעמדי עיתונים, בובות הדגמה, שולחנות
עיסוי, מעמדי תצוגה ממתכת, מסגרות למראות, מחזיקי

מפתחות לא מתכתיים ולא מעור, תיבות לא מתכתיות, פקקי
בקבוקים לא מתכתיים, דיסקיות לכלבים לא מתכתיות, ידיות
דלת לא מתכתיות, מאחזי מפתחות לא מתכתיים, מחזיקי
מפתחות לא מתכתיים, גביעים לא מתכתיים, שבשבות לא
מתכתיות, סוגרים לבקבוקים לא מתכתיים, סוגרי מיכלים לא

מתכתיים, מסגרות צילום מנייר, מסגרות תמונות מנייר, קישוטי
מסיבה מפלסטיק, תיבות לחיות מחמד, כריות לחיות מחמד,

רהיטים לחיות מחמד, מסגרות תמונות ממתכת יקרה,
קופסאות לגלולות ממתכת יקרה, כריות, מיתלי צמחים, מעמדי
צמחים, קופסאות פלסטיק, קישוטי עוגה מפלסטיק, מפתחות
כרטיס מפלסטיק, תיבות פלסטיק, גולות-דלת מפלסטיק, חומר

לריפוד מגירה מפלסטיק, תויות תלייה מפלסטיק, תויות
פלסטיק למחזיקי מפתחות, מחזיקי מפתחות מפלסטיק, לולאות
מפתח מפלסטיק, תויות מפתח מפלסטיק, מכסי פלסטיק, תגי
שם מפלסטיק, לוחות זיהוי מעוטרות לרכב, לוחות אטבים

מפלסטיק, תליוני פלסטיק, קופסאות לגלולות מפלסטיק, פסלי
פלסטיק, לוחות סימון מפלסטיק, כיסויי פלסטיק לקופסאות
ממחטות נייר, בתי-צעצוע לחיות מחמד, פסלונים מחומר
פולימרי, מיטות ניידות לחיות מחמד, מלונות ניידות, מיתלי
סירים, מתקני גירוד, ריפודי מושבים, מוטות לוילון אמבטיה,

טבעות לוילון אמבטיה, שקי שינה, פסלים, פסלונים, פקקי שעם
או חיקוי שעם, מיתלי אחסון, מיתלי עניבות, מיתלי מגבות,

מעמדי מגבות, מעמדי מיטריות, לוחות קיר עשויים פלסטיק או
עץ, צלונים לחלונות, מיתלי יינות, קופסאות עץ, תיבות עץ,

גולות-דלת מעץ, שלטי עץ, יצירות אומנות (מעץ, שעווה, גבס,
או פלסטיק); הנכללים כולם בסוג 20.

ט"ז שבט תש"ע - 47131/01/2010



Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 47231/01/2010



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

Textiles and textile goods; bed covers; table covers; 
beer mats and coasters of cloth.  Bed and table linen, 
home textiles, washcloths, throws, sheets, pillow 
cases, blankets, duvets,   sheet valances, shams and 
comforters, shower curtains and window treatments, 
bath gloves, bath linen, bed blankets, bed sheets, 
bed skirts, bed spreads, blanket throws, cloth 
coasters, comforters, curtains, draperies, dust ruffles, 
duvet covers, duvets, fabric flags, fabric window 
coverings and treatments (namely curtains, 
draperies, sheers, swags, and valances) feather 
beds, fitted futon covers not of paper, gift wrap of 
fabric, handkerchiefs, labels of cloth, mosquito nets, 
oven mitts, pet blankets, pillow case, pillow covers, 
pillow shams, place mats of textile material, plastic 
place mats, pot holders, quilts, table mats not of 
paper, table mats of precious metal, textile 
tablecloths, textile wall hangings, throws, towels, 
fabric furniture covers, vinyl place mats, washcloths, 
washing gloves, washing mitts; all included in class 
24.

טכסטיל וסחורות טכסטיל; כיסויי מיטה; כיסויי שולחן; תחתית
לכוסות בירה. אריגי מיטה ושולחן, אריגים לבית, מטליות

רחצה, צעיפים, סדינים, צפיות לכריות, שמיכות, שמיכות פוך,
יריעות וילונות קצרים, כסויים ושמיכות, וילונות מקלחת ווילונות
לחלונות, כפפות אמבטיה, אריגים לאמבטיה, שמיכות מיטה,
סדיני מיטה, שולי מיטה, כיסויי מיטה, כיסויי שמיכה, תחתיות
בד לכוסות, שמיכות, וילונות, בד וילונות, מגיני אבק, כיסויי
שמיכת פוך, שמיכת פוך, דגלי בד, כיסויי ווילונות לחלון מבד
(שהם וילונות, בדי וילונות, בדים שקופים, מתלים ווילונות
קצרים) מיטות נוצה, כיסויי פוטון מותאמים שאינם מנייר,

עטיפת מתנה מבד, מטפחות, תוויות מבד, כילות, כפפות תנור,
שמיכות לחיות מחמד, ציפיות, כיסויי כרית, ציפיות, מחצלות
לשולחן עשויות מחומר טכסטיל, מחצלות לשולחן מפלסטיק,
מחזיקי סירים, קווילטים, מחצלות שולחן שאינן עשויות מנייר,
מחצלות שולחן ממתכת יקרה, מפות שולחן מטכסטיל, אריגי
קיר מטכסטיל, צעיפים, מגבות, כיסויי ריהוט מבד, מחצלות
לשולחן מויניל, מטליות רחצה, כפפות רחצה, כסיות רחצה;

הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214926 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 47331/01/2010



Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 47431/01/2010



Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

PLAYBOY

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214927 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 47531/01/2010



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

Furniture; mirrors; picture frames, plastic key rings. 
Hand Mirrors, Shower Curtain Rings and Rods, 
bamboo curtains, bath pillows, beach chairs, bulletin 
boards, chair cushions, chair pads, cloth hangers, 
coat rack, containers closures of plastic, corkboards, 
cork bottles, curtain hooks, cushions, deck chairs, 
decorative bead curtains, decorative wall plaques, 
display cases, display stands, pet beds, door stops of 
plastic, door stops of wood, drawer pulls of plastic or 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all of these 
materials, drinking straws, fabric figurines, fans for 
personal use (non-electric), figurines of bone, ivory, 
plaster, plastic, wax, or wood, filing cabinets, 
fireplace screens, fitted fabric furniture covers, fixed 
towel dispensers not of metal, frames for paintings, 
gazing globes, gift package decorations made of 
plastic, hand fans, hangers for clothes, hat box for 
storage made of plastic, hat racks, hat stands, 
identity plates, not of metal, inflatable pillows, key 
cabinets, key fobs (not of metal), letter boxes not of 
metal, magazine racks, mannequins, massage 
tables, metal display stands, mirror frames, non-
metal and non-leather key chains, non-metal bins, 
non-metal bottle caps, non-metal dog tags, non-metal 
door handles, non-metal key holders, non-metal key 
rings, non-metal trophies, non-metal weather vanes, 
non-metallic bottle stoppers, non-metallic closures for 
containers, paper photo frames, paper picture 
frames, party ornaments of plastic, pet crates, pet 
cushions, pet furniture, picture frames of precious 
metal, pillboxes of precious metal, pillows, plant 
racks, plant stands, plastic boxes, plastic cake 
decorations, plastic card keys, plastic crates, plastic 
doorknobs, plastic drawer lining material, plastic 
hang tags, plastic key chain tags, plastic key chains, 
plastic key rings, plastic key tags, plastic lids, plastic 
name badges, plastic novelty licenseplates, plastic 
peg boards, plastic pennants, plastic pillboxes, 
plastic sculptures, plastic sign boards, plastic tissue 
box covers, playhouses for pets, polymer clay 
figurines, portable beds for pets, portable kennels, 
pot racks, scratching posts, seat cushions, shower 
curtain rods, shower curtain rings, sleeping bags, 
statues, statuettes, stoppers of cork or cork 
imitations, storage racks, tie racks, towel racks, towel 
stands, umbrella stands, wall plaques made of plastic 
or wood, window shades, wine racks, wood boxes, 
wood crates, wood doorknobs, wooden signboards, 
works of art (of wood, wax, plaster, or plastic); all 
included in class 20.

רהיטים; מראות; מסגרות לתמונה, מחזיקי מפתחות מפלסטיק.
מראות יד, טבעות ומוטות לוילונות אמבטיה, וילונות במבוק,
כריות אמבטיה, כסאות חוף, לוחות מודעות, כריות לכסאות,
פדים לכסאות, מיתלי בדים, מיתלה מעילים, סוגרי מיכלים

מפלסטיק, לוחות שעם, בקבוקי שעם, ווי וילונות, כרים, כסאות
נוח, וילונות חרוזים מקושטים, לוחות קיר מקושטים, קופסאות
תצוגה, מעמדי תצוגה, מיטות לחיות מחמד, מעצורי דלת

מפלסטיק, מעצורי דלת מעץ, מגירות משיכה מפלסטיק או מעץ,
שעם, קנה-סוף, קנה-סוכר, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם-
לויתן, צדף, ענבר, צדפת-הפנינים, מרשאום ותחליפים לכל

חומרים אלו, קשיות שתיה, פסלוני בד, מאווררים לשימוש אישי
(לא חשמליים), פסלוני עצם, שנהב, גבס, פלסטיק, שעווה או
עץ, שידות תיוק, מחיצות לקמין, כיסויי בד מותאמים לרהיטים,
מתקני מגבות מקובעים לא ממתכת, מסגרות לציורים, כדורי
קישוט, קישוטי אריזות מתנה עשויים מפלסטיק, מניפות יד,

קולבים לבגדים, קופסת אחסון לכובע עשויה מפלסטיק, מיתלי
כובע, מעמדי כובע, לוחות זיהוי, לא ממתכת, כריות מתנפחות,
ארונות למפתחות, מחזיקי מפתחות (לא ממתכת), קופסאות

מכתבים לא ממתכת , מעמדי עיתונים, בובות הדגמה, שולחנות
עיסוי, מעמדי תצוגה ממתכת, מסגרות למראות, מחזיקי

מפתחות לא מתכתיים ולא מעור, תיבות לא מתכתיות, פקקי
בקבוקים לא מתכתיים, דיסקיות לכלבים לא מתכתיות, ידיות
דלת לא מתכתיות, מאחזי מפתחות לא מתכתיים, מחזיקי
מפתחות לא מתכתיים, גביעים לא מתכתיים, שבשבות לא
מתכתיות, סוגרים לבקבוקים לא מתכתיים, סוגרי מיכלים לא

מתכתיים, מסגרות צילום מנייר, מסגרות תמונות מנייר, קישוטי
מסיבה מפלסטיק, תיבות לחיות מחמד, כריות לחיות מחמד,

רהיטים לחיות מחמד, מסגרות תמונות ממתכת יקרה,
קופסאות לגלולות ממתכת יקרה, כריות, מיתלי צמחים, מעמדי
צמחים, קופסאות פלסטיק, קישוטי עוגה מפלסטיק, מפתחות
כרטיס מפלסטיק, תיבות פלסטיק, גולות-דלת מפלסטיק, חומר

לריפוד מגירה מפלסטיק, תויות תלייה מפלסטיק, תויות
פלסטיק למחזיקי מפתחות, מחזיקי מפתחות מפלסטיק, לולאות
מפתח מפלסטיק, תויות מפתח מפלסטיק, מכסי פלסטיק, תגי
שם מפלסטיק, לוחות זיהוי מעוטרות לרכב, לוחות אטבים

מפלסטיק, תליוני פלסטיק, קופסאות לגלולות מפלסטיק, פסלי
פלסטיק, לוחות סימון מפלסטיק, כיסויי פלסטיק לקופסאות
ממחטות נייר, בתי-צעצוע לחיות מחמד, פסלונים מחומר
פולימרי, מיטות ניידות לחיות מחמד, מלונות ניידות, מיתלי
סירים, מתקני גירוד, ריפודי מושבים, מוטות לוילון אמבטיה,

טבעות לוילון אמבטיה, שקי שינה, פסלים, פסלונים, פקקי שעם
או חיקוי שעם, מיתלי אחסון, מיתלי עניבות, מיתלי מגבות,

מעמדי מגבות, מעמדי מיטריות, לוחות קיר עשויים פלסטיק או
עץ, צלונים לחלונות, מיתלי יינות, קופסאות עץ, תיבות עץ,

גולות-דלת מעץ, שלטי עץ, יצירות אומנות (מעץ, שעווה, גבס,
או פלסטיק), הנכללים כולם בסוג 20.

ט"ז שבט תש"ע - 47631/01/2010



Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 47731/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 47831/01/2010



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

Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Textiles and textile goods; bed covers; table covers; 
beer mats and coasters of cloth.  Bed and table linen, 
home textiles, washcloths, throws, sheets, pillow 
cases, blankets, duvets,   sheet valances, shams and 
comforters, shower curtains and window treatments, 
bath gloves, bath linen, bed blankets, bed sheets, 
bed skirts, bed spreads, blanket throws, cloth 
coasters, comforters, curtains, draperies, dust ruffles, 
duvet covers, duvets, fabric flags, fabric window 
coverings and treatments (namely curtains, 
draperies, sheers, swags, and valances) feather 
beds, fitted futon covers not of paper, gift wrap of 
fabric, handkerchiefs, labels of cloth, mosquito nets, 
oven mitts, pet blankets, pillow case, pillow covers, 
pillow shams, place mats of textile material, plastic 
place mats, pot holders, quilts, table mats not of 
paper, table mats of precious metal, textile 
tablecloths, textile wall hangings, throws, towels, 
fabric furniture covers, vinyl place mats, washcloths, 
washing gloves, washing mitts; all included in class 
24.

טכסטיל וסחורות טכסטיל; כיסויי מיטה; כיסויי שולחן; תחתית
לכוסות בירה. אריגי מיטה ושולחן, אריגים לבית, מטליות

רחצה, צעיפים, סדינים, צפיות לכריות, שמיכות, שמיכות פוך,
יריעות וילונות קצרים, כסויים ושמיכות, וילונות מקלחת ווילונות
לחלונות, כפפות אמבטיה, אריגים לאמבטיה, שמיכות מיטה,
סדיני מיטה, שולי מיטה, כיסויי מיטה, כיסויי שמיכה, תחתיות
בד לכוסות, שמיכות, וילונות, בד וילונות, מגיני אבק, כיסויי
שמיכת פוך, שמיכת פוך, דגלי בד, כיסויי ווילונות לחלון מבד
(שהם וילונות, בדי וילונות, בדים שקופים, מתלים ווילונות
קצרים) מיטות נוצה, כיסויי פוטון מותאמים שאינם מנייר,

עטיפת מתנה מבד, מטפחות, תוויות מבד, כילות, כפפות תנור,
שמיכות לחיות מחמד, ציפיות, כיסויי כרית, ציפיות, מחצלות
לשולחן עשויות מחומר טכסטיל, מחצלות לשולחן מפלסטיק,
מחזיקי סירים, קווילטים, מחצלות שולחן שאינן עשויות מנייר,
מחצלות שולחן ממתכת יקרה, מפות שולחן מטכסטיל, אריגי
קיר מטכסטיל, צעיפים, מגבות, כיסויי ריהוט מבד, מחצלות
לשולחן מויניל, מטליות רחצה, כפפות רחצה, כסיות רחצה;

הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

PLAYBOY

Trade Mark No. 214928 מספר סימן

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 47931/01/2010



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

Owners

Name: OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "W.GABUS"

Address: Leningradsky prospekt  , Moscow, 125040, 
Russian Federation

Identification No.: 69413

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Alarm clocks; anchors (clock and watch-making); 
ashtrays of precious metal for smokers; badges of 
precious metal; barrels (clock- and watch-making); 
cases for clock- and watch-making; chronographs 
(watches); chronometers; cigar boxes; cigar boxes of 
precious metal; cigarette cases; cigarette cases of 
precious metal; clocks; clock hands (clock- and 
watch-making); cuff links; dials (clock- and watch-
making); electric clocks and watches; jewelry; 
pendulums (clocks- and watch-making); plates, 
dishes of precious metal; precious stones; semi-
precious stones; springs (watch -); sundials; 
statuettes of precious metal; tie clips; tie pins; trinkets 
[jewelry]; watch bands; watch cases; watch glasses; 
watch chains; watches; wristwatches; all included in 
class 14.

שעונים מעוררים; עוגנים (עשיית שעונים ושעוני-יד); מאפרות
ממתכת יקרה למעשנים; תגים ממתכת יקרה; צילינדרים

(עשיית שעונים ושעוני-יד); נרתיקים לעשיית שעונים ושעוני-יד;
כרונוגרפים (שעוני-יד); כרונומטרים; קופסאות לסיגרים;

קופסאות לסיגרים ממתכת יקרה; נרתיקים לסיגריות; נרתיקים
לסיגריות ממתכת יקרה; שעונים; מחוגי שעון (עשיית שעונים
ושעוני-יד); חפתים; חוגות (עשיית שעונים ושעוני-יד); שעונים
ושעוני-יד חשמליים; תכשיטים; מטוטלות (עשיית שעונים ושעוני
-יד); צלחות, כלי-שולחן , ממתכת יקרה; אבנים יקרות; אבנים
יקרות למחצה; קפיצים (- שעוני-יד); שעוני-שמש; פסלונים

ממתכת יקרה; אטבים לעניבה; סיכות לעניבה; תכשיטים זולים
[תכשיטים]; רצועות לשעוני-יד; נרתיקים לשעוני-יד; זכוכיות
לשעוני-יד; שרשראות לשעוני-יד; שעוני-יד; שעוני פרק כף יד;

הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

W.GABUS

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214929 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48031/01/2010



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

Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: Silver Spring, MD, U.S.A.

Identification No.: 66002

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Pre-recorded video disks and audio-visual 
recordings; pre-recorded videotapes; pre-recorded 
compact disks; DVDs and CD-ROMS; all included in 
class 9.

תקליטורי וידיאו והקלטות אודיו-ויזואליות מוקלטים מראש;
קלטות וידיאו מוקלטות מראש; תקליטורים מוקלטים מראש;

תקליטורי DVD ו-CD-ROM; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ID INVESTIGATION DISCOVERY

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214935 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48131/01/2010



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

Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: Silver Spring, MD, U.S.A.

Identification No.: 66002

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Broadcast services, namely distribution of audio-
visual programming and content via television, 
satellite, wireless, fiber optics, cable, radio and a 
global computer network; all included in class 38.

שירותי שידור, שהם הפצה של תכניות ותוכן אודיו-ויזואליים
באמצעות טלויזיה, לוויין, אלחוט, סיבים אופטיים, כבלים, רדיו

ורשת מחשב עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

ID INVESTIGATION DISCOVERY

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214937 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48231/01/2010



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

Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: Silver Spring, MD, U.S.A.

Identification No.: 66002

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Entertainment services in the nature of audio-visual 
programming and content, distributed through audio 
and video media, namely, television, satellite, 
wireless, fiber optics, cable, radio and a global 
computer network; information regarding same 
provided via a global computer network; all included 
in class 41.

שירותי בידור מסוג תכניות ותוכן אודיו-ויזואליים, המופצים
באמצעות מדיית אודיו ווידיאו, שהיא, טלוויזיה, לוויין, אלחוט,
סיבים אופטיים, כבלים, רדיו ורשת מחשבים עולמית; מידע
הנוגע לאמור לעיל הניתן באמצעות רשת מחשב עולמית;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

ID INVESTIGATION DISCOVERY

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214938 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48331/01/2010



European Community Trade Mark , 
21/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: OMAS Srl.

Address: Via del Fonditore 10  , Bologne, Italy

Identification No.: 53296

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Sunglasses, spectacles, contact lenses, sports 
glasses, vision spectacles, frames for eyeglasses, 
cases and spectacles chains; anti-glare glasses, anti-
glare cap peaks, contact lenses, contact lens 
containers; personal stereos, cameras 
(cinematographic apparatus), video cameras, 
smartcards or cards with microprocessors, magnetic 
cards, headphones, protective helmets for sports, 
telephone receivers, binoculars (optical), portable 
telephones, computer peripherals and computers; all 
included in class 9.

משקפי שמש, משקפיים, עדשות מגע, משקפי ספורט, משקפי
ראייה, מסגרות למשקפיים, נרתיקים ושרשראות למשקפיים;
משקפיים המונעות השתקפות,  מגנים למניעת השתקפות,
עדשות מגע, כלים לאחסון עדשות מגע; מערכות סטריאו

אישיות, מצלמות (התקנים לשימוש בקולנוע) מצלמות וידאו,
כרטיסים חכמים או כרטיסים מיקרו- מעבדים, כרטיסים

מגנטיים,  אזניות, קסדות מגן לספורט, אפרכסות, משקפות
(אופטיות), טלפונים ניידים, ציוד היקפי למחשבים ומחשבים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214977 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48431/01/2010



U.S.A. , 28/03/2008 ארה"ב , 28/03/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: InterSystems Corporation

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

Identification No.: 64078

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Computer software for accessing and analyzing 
information stored in databases and applications; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב לגישה וניתוח מידע המאוחסן בבסיסי נתונים
ואפליקציות; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DEEPSEE

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214983 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48531/01/2010



U.S.A. , 16/09/2008 ארה"ב , 16/09/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

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

Identification No.: 47146

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Coating compositions in the nature of paints, 
varnishes and inks for packaging applications; paint 
thinners; all included in class 2.

הרכבי ציפוי בתחום הצבעים, הציפויים, ודיו לאפליקציות
אריזה; מדללי צבעים; הכל כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

HOBA

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214984 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48631/01/2010



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

Owners

Name: Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)

Address: 5-11, Ginza 4-chrome  , Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 66110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal 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

Watches, clocks and stopwatches; Horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases, 
parts for all the aforesaid goods; included in class 14.

שעוני-יד, שעונים ושעוני-עצר; התקנים ומכשרי אורלוגין
וכרונומטרים; קופסאות,  חלקים לכל הטובין הנזכרים; הנכללים

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

ANANTA

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214985 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48731/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

SYNSATION

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214997 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48831/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

DERMAPRENE

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214998 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 48931/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

ENCORE

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215000 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49031/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

EXAMTEX

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215001 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49131/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

GAMMEX

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215002 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49231/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

NEUTRALON

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215004 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49331/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

NITRATEX

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215005 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49431/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

NUTEX

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215006 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49531/01/2010



Owners

Name: Ansell Limited

Address: Richmond, Australia

Identification No.: 58186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Medical, surgical and exam gloves; included in class 
10.

כפפות רפואיות, כירורגיות ובדיקה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

SENSICLEAN

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215007 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49631/01/2010



Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 3950 North Fourth Street  , San Jose, 
California, 95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Machines for manufacturing semiconductors and 
parts for such machines; all included in class 7.

מכונות עבור ייצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

INOVA NEXT

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215030 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49731/01/2010



Ownersבעלים

Name: Yooyaland Ltd. שם: יויאלאנד בע"מ

Address: Al-foud Building Jerusalem Street, Al=Birah, 
Israel

כתובת : בניין אלפואד רחוב ירושלים, אל-בירה, ישראל

Identification No.: 69449מספר זיהוי: 69449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rania Ghosheh Al-Jaber, Adv.

Address: P.O.B. 51791, Jerusalem, 91517, Israel

שם: ראניה גושה אל ג'אבר, עו"ד

כתובת : ת.ד.51791, ירושלים, 91517, ישראל

Education; entertainment; alll included in class 41. חינוך; בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215044 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49831/01/2010



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

Owners

Name: Sabertec, L.L.C.

Address: 3801 N. Capitol of Texas Highway, Suite E240-
87, Austin, Texas, 78746, U.S.A.

Identification No.: 69454

(Texas Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

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

שם: פריימן & גולדברג

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

Exhaust filters; all included in Class 7. מסננים לגזי פליטה; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215045 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 49931/01/2010



Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, 1101, The Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ושאינם
נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי

נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות
ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215051 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50031/01/2010



Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, 1101, The Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215052 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50131/01/2010



Owners

Name: adidas International Marketing B.V.

Address: Atlas Arena, Afrika Bldg., Hoogoorddreef 9a , 
BA Amsterdam, 1101, The Netherlands

Identification No.: 67735

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215053 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50231/01/2010



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

Owners

Name: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.

Address: Medellin, Colombia

Identification No.: 11290

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Coffee, namely roasted coffee, unroasted coffee, 
grounded and ungrounded coffee, instant coffee, 
flavored coffee and coffee beverages; all included in 
class 30.

קפה, דהיינו קפה קלוי, קפה שאינו קלוי, קפה טחון ושאינו
טחון, קפה אינסטנט, קפה ומשקאות קפה בטעמים; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

COLCAFE

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215056 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50331/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 50431/01/2010



Switzerland , 08/04/2008 שוויץ , 08/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: TAG Heuer SA

Address: Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a  , La Chaux-de-
Fonds, 2300, Switzerland

Identification No.: 69457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Apparatus and components for recording, saving, 
transmission, diffusion, reception or reproduction of 
sound, images, data and/or videos and signals in the 
domain of telecommunication with or without wire, 
including telephones, mobile telephones and their 
parts and accessories namely cases, batteries, 
loaders, loudspeakers, microphones, stands, hands 
free kits for mobile telephones, headsets, supports 
and covers of mobile telephones, all included in class 
9, electronic agendas, camcorders, calculating 
machines, answering machines, dictating machines, 
camera, smart phones, namely phones with the 
capability of transmitting data, voice and images and  
accessing the Internet, sending and receiving 
facsimiles and e-mail; equipment for transmission for 
telecommunication networks; counters; tax counters; 
credit cards readers; bar codes readers; all included 
in class 9.

מכשירים ורכיבים להקלטה, שמירה, שידורים, הפצה, קליטה
או שכפול של סאונד, בבואה, נתונים ו/או וידאו וסיגנלים בתחום

של תקשורת רחק עם או בלי חוט, כולל טלפונים, טלפונים
ניידים וחלקיהם ואביזרים עבורם דהיינו נרתיקים, בטריות,
מטענים, רמקולים, מיקרופונים, עמדות, ערכות ללא ידיים

לטלפונים סלולרים, הנכללים כולם בסוג 9, יומנים אלקטרוניים,
מצלמות וידאו, מכונות חישוב, משיבונים, מכונות הכתבה,

מצלמה, טלפונים חכמים, דהיינו טלפונים עם האפשרות לשידור
נתונים, קול, ובבואות וגישה לאינטרנט, שליחה וקבלה של

פקסים ואי-מייל; ציוד עבור שידור עבור רשת תקשורות רחק;
מונים; מוני מס; קוראי כרטיסי אשראי; קוראי בר קוד; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MERIDIIST

Trade Mark No. 215057 מספר סימן

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 50531/01/2010



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

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry; chemical preparations for 
the treatment of seeds, fertilizer; all included in class 
1.

תכשירים כימיים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים
כימיים עבור הטיפול בזרעים, דשן; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

FITONICS

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215058 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50631/01/2010



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

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides; all included in 
class 5.

תכשירים לקטילת עשבים והשמדת רמשים, קוטלי חרקים,
קוטלי עשבים, קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

FITONICS

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215059 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50731/01/2010



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

Owners

Name: Harbin ROPV Industry Development Center

Address: No. 180, Hongqi Street  , Nangang District, 
Harbin, China

Identification No.: 69458

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Tanks, not of metal nor of masonry; barrels, not of 
metal; bins, not of metal; closures, not of metal, for 
containers; sealing caps, not of metal; plastic 
closures for containers; included in class 20.

מיכלי ענק, לא ממתכת ולא מאבן; חביות, לא ממתכת; תיבות,
לא ממתכת; סגרים, לא ממתכת, עבור מיכלים; מכסי אטימה,
לא ממתכת; סגרים מפלסטיק עבור מיכלים; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215060 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50831/01/2010



Benelux , 21/07/2008 בנלוקס , 21/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Econcern N.V.

Address: Utrecht, The Netherlands

Identification No.: 69464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Solar cells and other installations for the conversion 
of sustainable energy, not included in other classes; 
electronic devices/equipment which works using 
sustainable energy, if included in this class; all 
included in class 9.

תאים סולארים ומתקנים אחרים להמרה של אנרגיה קיימת,
שאינם נכללים בסוגים אחרים; מתקנים/ציוד אלקטרוני אשר

עובדים באמצעות אנרגיה קיימת, אם נכללים בסוג זה; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ECONCERN

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215083 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 50931/01/2010



Benelux , 21/07/2008 בנלוקס , 21/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Business mediation and consultancy relating to the 
establishment of contacts between various parties 
with a view to setting up projects for the reduction of 
greenhouse effects; publicity on, and the promotion 
of, sustainable energy, including via the use of media 
and communication; business mediation with regard 
to the purchase and sale of solar panels, solar cells, 
solar boilers and related conversion systems for 
sustainable energy, including via the Internet; the 
setting up and managing of databanks pertaining to 
energy products and related products; the provision 
of marketing information and results from price 
comparisons using databanks; cost price analyses; 
the commercial realization of projects and the related 
management tasks, also referred to as project 
management, and process management and 
consultancy on this matter; administrative services 
relating to the setting up of companies, legal entities 
and business and the business administration and 
management thereof; business management and 
economic consultancy in the field of sustainable 
energy and energy saving provided to companies 
(government) authorities and consumers; business 
and publicity assistance with company management; 
administrative services with the framework of 
acquiring permits; all included in class 35.

תיווך בעסקים וייעוץ הקשור לכינון קשרים בין משתתפים שונים
עם ראיה להקמת פרוייקטים להפחתת אפקטי חממה; פרסום
וקידום של אנרגיה קיימת, לרבות באמצעות השימוש במדיה
ובקומוניקציות; תיווך בעסקים בהקשר של רכישה ומכירה של
לוחות סולאריים, תאים סולאריים, דוד חימום סולארי ומערכות
המרה אחרות לאנרגיה קיימת, לרבות באמצעות האינטרנט;
הקמה וניהול של בנקי נתונים המתייחסים למוצרי אנרגיה

ומוצרים קשורים; אספקה של מידע שיווקי ותוצאות מהשוואות
מחיר על ידי שימוש בבנקי נתונים; אבחון מחיר עלות; המחשת
מסחר של פרויקטים ומשימות ניהול קשורות, המיוחסת גם
כפרויקט ניהול ותהליך ניהול וייעוץ בנושא זה; שירותי

אדמיניסטרציה הקשורים להקמה של חברות, ישויות משפטיות
ועסקיות ואדמיניסטרצית עסקים וניהול שלהם ניהול עסקים
וייעוץ כלכלי בתחום של אנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה
המסופק לחברות (ממשלה) רשויות וצרכנים; סיוע עסקי

ופרסומי לניהול חברה; שירותים אדמיניסטרטיביים במסגרת
רכישת רישיונות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ECONCERN

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215085 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 51031/01/2010



Owners

Name: Econcern N.V.

Address: Utrecht, The Netherlands

Identification No.: 69464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 51131/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 51231/01/2010



Benelux , 21/07/2008 בנלוקס , 21/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Econcern N.V.

Address: Utrecht, The Netherlands

Identification No.: 69464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Financial services; financial consultancy and advising 
in the field of subsidy provision relating to sustainable 
energy to companies, governments and consumers; 
financing and mediation in connection with the 
financing of sustainable energy projects; the 
management of real estate; mediation and appraisal 
work relating to real estate and mortgages (estate 
agency); capital management; the leasing of real 
estate; estate agency work relating to real estate; 
financial management of funds, also in relation to the 
trade in emission rights; financial participation in 
businesses and companies; financial support and 
consultancy, including in the area of trade in 
emission rights pertaining to the emission of 
greenhouse gases; financing of projects in the field of 
sustainable energy and energy saving; financial 
support for companies; financial support for 
companies; financing projects in the field of 
sustainable energy and energy saving; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים; ייעוץ פיננסי וייעוץ בתחום של מתן סובסידיה
הקשור לאנרגיה קיימת לחברות, ממשלות, וצרכנים; מימון
ותיווך בקשר למימון פרויקטים של אנרגיה קיימת; ניהול של
נדל"ן; תיווך ואומדן עבודה הקשורים לנדל"ן ומשכנתאות

(סוכנות נכסים); ניהול הון; שכירות של נדל"ן; עבודת סוכנות
נכסים הקשורה לנדל"ן; ניהול פיננסי של השקעות, הקשור גם
למסחר בזכויות פליטה; השתתפות פיננסית בעסקים וחברות;
תמיכה פיננסית וייעוץ, לרבות בתחום של מסחר בזכויות פליטה
המתייחס לפליטה של גזי חממה; מימון פרויקטים בתחום של
אנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה; תמיכה פיננסית לחברות;

פרויקטים פיננסיים בתחום של אנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

ECONCERN

Trade Mark No. 215086 מספר סימן

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 51331/01/2010



Benelux , 21/07/2008 בנלוקס , 21/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

Technical and scientific research relating to 
sustainable energy and energy saving including, but 
not limited to, the area of wind energy, biomass, solar 
energy and hydrogen technology, as well as relevant 
consultancy work; planning and consultancy services 
for building and construction within the framework of 
the development of sustainable energy projects on 
the basis of wind, water, biomass and the sun; 
consultancy and research relating to the reduction of 
greenhouse gas emissions; testing and inspection 
services; services by architects, engineers and 
surveyors; the drawing up of expert reports by 
engineers or laboratory technicians; the performance 
of feasibility studies; scientific and technological 
services connected to sustainable energy and energy 
saving, and related research; the provision of the 
above mentioned services within the framework of 
the development of projects, including in relation to 
the development of sustainable energy projects on 
the basis of wind, water, biomass and the sun, and 
within the framework of the development of real 
estate and energy infrastructures whereby 
economical and sustainable energy consumption is 
key, both through the application of techniques to 
generate energy and through the responsible use of 
materials, as well as the provision of relevant 
information and consultancy on these matters, 
provided via the Internet or otherwise; all included in 
class 42.

מחקר טכני ומדעי הקשור לאנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה,
הכולל אך לא מוגבל לתחום של אנרגיית רוח, ביומסה, אנרגיה

סולארית וטכנולוגית מימן, וכמו כן כעבודת ייעוץ רלוונטי;
שירותי תכנון וייעוץ לבניין ובניה במסגרת העבודה של פיתוח
של פרויקטים של אנרגיה קיימת בבסיס של רוח, מים, ביומסה
ושמש; ייעוץ ומחקר הקשורים להפחתה של פליטות גז חממה;
שירותי בחינה ופיקוח; שירותי ארכיטקטים, מהנדסים או טכנאי

מעבדה; ביצוע של מחקרי סבירות; שירותים מדעיים
וטכנולוגיים הקשורים לאנרגיה וחסכון באנרגיה, ומחקר קשור;
אספקה של השירותים המוזכרים לעיל במסגרת העבודה של
פיתוח של פרויקטים, לרבות בהקשר לפיתוח של פרויקטים של
אנרגיה קיימת על בסיס רוח, מים, ביומסה ושמש, ובמסגרת
העבודה בה פיתוח נדל"ן ויסודות אנרגיה שדרכה אנרגיה

אקונומית וצריכת אנרגיה קיימת הם מפתח, שניהם דרך יישום
של טכניקות לתפעול אנרגיה ודרך שימוש אחראי של חומרים,

וכמו כן הספקה של מידע רלוונטי וייעוץ בנושאים אלה,
המסופקים באמצעות האינטרנט או בדרך אחרת; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ECONCERN

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215088 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 51431/01/2010



Owners

Name: Econcern N.V.

Address: Utrecht, The Netherlands

Identification No.: 69464

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 51531/01/2010



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

Owners

Name: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Address: Siena, Italy

Identification No.: 60267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Vaccines for human use; all included in class 5. חיסונים לשימוש בני אנוש; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

AGRIPPAL

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215090 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 51631/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing, footwear and headgear, included in Class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215091 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 51731/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing, footwear and headgear, included in Class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215094 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 51831/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Snacks made principally from food stuffs, included in 
Class 30.

חטיפים העשויים בעיקרם מדברי מזון, הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215096 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 51931/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing, footwear and headgear, included in Class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215097 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52031/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Clothing, footwear and headgear, included in Class 
25.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215100 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52131/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Snacks made principally from food stuffs, included in 
Class 30.

חטיפים העשויים בעיקרם מדברי מזון, הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215102 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52231/01/2010



Owners

Name: HOONVED S.R.L.

Address: Milan, Italy

Identification No.: 69465

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Washing apparatus, machines and installations, in 
particular industrial dishwashers; all included in class 
7.

מתקן שטיפה, מכונות ומתקנים, בפרט מדיחי כלים תעשייתיים;
הכל כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215104 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52331/01/2010



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

Owners

Name: LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.

Address: No. 60, Shangqiao Zhangjiawan  , Chongqing 
City, 400037, China

Identification No.: 69475

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Motorcycles; automobiles; coaches (motor-); trucks; 
vans (vehicles); automobile bodies; motors for land 
vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; electric vehicles; steering wheels for vehicles; all 
included in class 12.

אופנועים; מכוניות; כרכרות (ממונעות); משאיות; טנדרים
(רכבים); גופים של מכוניות; מנועים לרכבי שטח; רכבים

לתנועה ביבשה, באוויר, בים או על מסילות; רכבים חשמליים;
הגאים לרכבים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215118 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52431/01/2010



Germany , 17/06/2008 גרמניה , 17/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Audi AG

Address: Ingolstadt, 8070, Germany

Identification No.: 4319

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

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; included in class 12.

כלי רכב, כלים לתחבורה ביבשה, באויר ובמים; הנכללים בסוג
.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

S1

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215132 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52531/01/2010



Germany , 17/06/2008 גרמניה , 17/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Audi AG

Address: Ingolstadt, 8070, Germany

Identification No.: 4319

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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט; הנכללים כולם
בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

S1

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215133 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52631/01/2010



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

Owners

Name: Elsevier Properties S.A.

Address: Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 68786

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

Periodical publications, printed matter, magazines, 
journals, books, diaries, stationery; writing 
instruments; included in class 16.

פרסומי כתבי עת, דברי דפוס, מגזינים, ז'ורנלים, ספרים,
יומנים, צרכי כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

THE LANCET

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215138 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52731/01/2010



Germany , 26/03/2008 גרמניה , 26/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Recaro Beteiligungs-GmbH

Address: Kaiserslautern, Germany

Identification No.: 54655

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Vehicle seats and their parts; seats for apparatus for 
locomotion by land, air or water and their parts; 
safety seats for children for vehicles; vehicle seats 
accessories, in particular head-rest for vehicle seats, 
seat covers for vehicle seats, safety belts for vehicle 
seats, paddings for safety belts; vehicle parts in the 
passenger compartment; automobiles and the parts, 
aircrafts and their parts, railway rolling stock and their 
parts, boats and their parts, wheelchairs and their 
parts; pushchairs and their parts, in particular seats, 
hoods and covers for pushchairs; all preceding goods 
as included in Class 12.

מושבי כלי רכב וחלקיהן; מושבים למתקן ולתנועה ביבשה,
אוויר ומים וחלקיהם; מושבי בטיחות לילדים עבור כלי רכב;
אביזרים נלווים למושבי כלי רכב, במיוחד משענות לראש
למושבי כלי רכב, כיסויי מושבים לכלי רכב, חגורות בטיחות

למושבי כלי רכב, כיסויים לחגורות בטיחות; חלקי כלי רכב בתא
הנוסעים; מכוניות וחלקיהן, מטוסים וחלקיהם, ערגול בולי עץ

למסילת ברזל וחלקיהן, סירות וחלקיהן, כסאות גלגלים
וחלקיהן; עגלות ילדים וחלקיהן, במיוחד מושבים, ברדסים
וכיסויים לעגלות ילדים; כל הסחורות כפי הנכללות בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

RECARO

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215183 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52831/01/2010



Ownersבעלים

Name: Robby Elia שם: רובי אליה

Address: P.O.B. 29498, Tel Aviv, 61294, Israel כתובת : ת.ד.29498, תל אביב, 61294, ישראל

Identification No.: 317771558מספר זיהוי: 317771558

Production company adn service productions fof 
feature, films, commercials, music, comdumentary, 
television, cross-platform, photo and multimedia; 
distribution adn co-production of film, media and 
content of any kind for any platform known today or 
in the future; all incuded inc lass 41.

חברת הפקות ושירותי הפקה לסרטי קולנוע, פרסומות, מוזיקה,
סרטים דקומנטריים, טלוויזיה, סרטי תדמית, קרוס-פלדפורם,
צילום סטילס ומולטימדיה; הפצה והפקה משותפת של סרטים,
מדיה ותוכן מכל סוג ובכל פלטפורמה מוכרת היום ובעתיד;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

MIGRATIONS

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215192 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 52931/01/2010



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

Owners

Name: WENZHOU LUCHENG DAFUHAO SHOES 
FACTORY

Address: 53 Kunlun Rd, Luchenggongyequ Wenzhou,  
Zhejiang, Zhejiang, China

Identification No.: 69486

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Clothing; layettes [clothing]; bathing suits; waterproof 
clothing; masquerade costumes; gymnastic shoes; 
shoes; boots; heels; fittings of metal for shoes and 
boots; hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; 
leather belts [clothing]; wedding dresses; all included 
in class 25.

הלבשה ;מערכות לתינוק [הלבשה]; בגדי ים; ביגוד אטום למים;
חליפות תחפושת; נעלי התעמלות; נעליים;מגפיים; נעלי עקב;
אביזרי מתכת עבור נעליים ומגפיים; כובעים; גרביים;כפפות
[הלבשה]; עניבות; חגורות עור [הלבשה]; שמלות כלה; הכול

נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

DYANMIC

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215199 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53031/01/2010



Owners

Name: Anhwei Tiger Biotech Co., Ltd.

Address: BengBu, AnHui Province, China

Identification No.: 69487

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Additives to fodder, not for medical purposes; 
livestock fattening preparations; cattle food; grains for 
animal consumption; stall food for animals; pet food; 
beverages for pets; animal foodstuffs; preparations 
for egg laying poultry; all included in class 31.

תוספת למספוא, לא למטרות רפואיות; הכנות לפיטום חיות
משק; מזון לבקר; תבואה לצריכת בעל חיים; דוכני מזון לבעלי
חיים; מזון לחיות מחמד; משקאות לחיות מחמד; דברי מאכל
לבעלי חיים; הכנות להטלת ביצים של עופות; הכל כלול בסוג

.31

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215202 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53131/01/2010



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

Water closets, toilet stool units, toilet stool units with 
a washing warm water squirter, toilet seats, toilet 
seats with a washing warm water squirter, toilet 
bowls, urinals (sanitary fixtures), bidets, wash-hand 
bowls (parts of sanitary installations), flush valves, 
automatically flushing apparatus for toilets activated 
by a sensor, automatic wash-hand bowls (parts of 
sanitary installations), wash basins, faucets, aerators, 
namely anti-splash tap nozzles, water purifying 
apparatus, water treatment tanks for household 
purposes, bathtubs, showers, shower stands, shower 
tubs, shower pans, prefabricated bathrooms, shower 
booths, namely shower cubicles, electric apparatus 
installed in a bathroom for heating, drying and 
ventilating, electric hot air hand dryers for 
washrooms, automatic toilet seat paper dispensers, 
gas burners, solar water heaters, gas water heaters, 
kitchen sinks, scrub sinks, lamps and HID lamps, 
parts of water closet tanks, water-supply pipes for 
sanitary installations, valves for sanitary installations, 
namely safety valves (parts of sanitary installations), 
decompression valves (parts of sanitary 
installations), water stopping valves (parts of sanitary 
installations), included in Class 11.

תאי בית שימוש, יחידות שרפרף לבית שימוש, יחידות שרפרף
לבית שימוש עם מתיז מים חמים לרחיצה, מושבי אסלה, מושבי
אסלה עם מתיז מים חמים לרחיצה, אסלות, משתנות (מתקנים

סניטריים), בידה, קערות לרחיצת ידיים (חלקי מתקנים
סניטריים), שסתומי הדחה, התקן אוטומטי להדחה עבור בתי
שימוש המופעלים ע"י חיישן, קערות אוטומטיות לרחיצת ידיים
(חלקי מתקנים סניטריים), כיורים לרחצה, ברזים, מתחחים,
דהיינו נחירי ברזים למניעת התזה, התקן לטיהור מים, מיכלים
לטיפול במים למטרות ביתיות, אמבטיות, מקלחות, מעמדי
מקלחת, אמבטיות מקלחת, מגשי מקלחת, חדרי אמבטיה
טרומיים, ביתני מקלחת, דהיינו תאי מקלחת, התקן חשמלי
המורכב בחדר אמבטיה לחימום, ייבוש ואוורור, מייבשי אוויר
חם ידניים חשמליים עבור חדרי רחצה, מנפיקים אוטומטיים
לנייר עבור מושבי אסלה, מבערי גז, מחממי מים סולריים,
מחממי מים ע"י גז, כיורי מטבח, כיורי שפשוף, פנסים ופנסי

HID, חלקי מיכלים של תאי בית שימוש, צינורות לאספקת מים
עבור מתקנים סניטריים, שסתומים עבור מתקנים סניטריים,
דהיינו שסתומי בטיחות (חלקי מתקנים סניטריים), שסתומים
להפחתת לחץ (חלקי מתקנים סניטריים), שסתומים לעצירת

מים (חלקי מתקנים סניטריים), הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215203 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53231/01/2010



Owners

Name: TOTO LTD.

Address: Kitakyushu-shi, Japan

Identification No.: 49176

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 53331/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Medical devices and orthopedic articles, namely, 
knee implants, and related parts and accessories; all 
included in class 10.

מכשירים רפואיים ופריטים אורטופדיים, שהם, שתלי ברך,
וחלקים ואביזרים נילווים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

LCS

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215204 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53431/01/2010



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

Owners

Name: LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

Address: Volketswil, Switzerland

Identification No.: 10481

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

hygienic and beauty care for human beings; beauty 
salon and spa services; allocation and supply of 
information in the Internet regarding the use of 
cosmetics and beauty care services; included in 
class 44.

טיפולי היגיינה ויופי לבני אדם; שירותי סלון יופי וספא; הקצאה
ואספקה של מידע באינטרנט בנוגע לשימוש בשירותי

קוסמטיקה ויופי; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

LA PRAIRIE

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215211 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53531/01/2010



France , 05/05/2008 צרפת , 05/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: E2V SEMICONDUCTORS

Address: Saint Egreve, France

Identification No.: 66896

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Multi-linear cameras in colours or monochrome for 
professional purpose; all included in class 9.

מצלמות דו-ליניאריות בצבעים או במונוכרום למטרה מקצועית;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Cepiixa

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215215 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53631/01/2010



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

Owners

Name: AGA MEDICAL CORPORATION

Address: 5050 Nathan Lane North,  , Plymouth, 
Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 69491

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical devices, namely, intravascular devices for 
use in the treatment of cardiovascular diseases and 
structural cardiovascular problems and defects; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים, דהיינו, התקנים אינטרה-ווסקולאריים
לשימוש בטיפול של מחלות קרדיו-וסקולאריות ובעיות ופגמי

מבנה קרדיו-ווסקולאריים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

AMPLATZER

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215216 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53731/01/2010



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

Owners

Name: Gecomwert Anstalt

Address: Kirchstrasse 39  , Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 69493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Cleaning and polishing preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
products for skin care, hair lotions, dentifrices; all 
included in class 3.

תכשירי ניקוי והברקה, סבונים, דברי בושם, שמנים אתרים,
קוסמטיקה, תכשירים קוסמטיים לטיפוח העור, תחליבי שיער,

תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CRESCINA

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215222 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53831/01/2010



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

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון נייד,
פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, הסתת
שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי דואר אלקטרוני; שידור,
שילוח וקיבול של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע;  שירותי
שילוח הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים
לטלקומוניקציה; שירותי החלפת מידע; העברת מידע על ידי

טלקומוניקציה; שירותי תקשורת לוויינית; שירותי שידור; שידור
או תמסורת של תוכניות רדיו או טלוויזיה ושל תוכניות סרטים,
קניות טלפוניות וקניות מקוונות; שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט
וצפייה במידע; שידור ושילוח של תוכן מולטימדיה על רשתות
תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות וידיאו; שירותי ועידות
וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; טלקומוניקציה של מידע (כולל דפי
רשת), תוכניות מחשב וכל מידע אחר; אספקת גישת משתמש
לאינטרנט; אספקת חיבור או קשרי טלקומוניקציה לאינטרנט או

למאגרי מידע; אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי
שירות); אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון
וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי מוזיקה דיגיטאלית באינטרנט;

מתן גישה לאתרי MP3 באינטרנט; העברה של מוזיקה
דיגיטאלית באמצעות טלקומוניקציה; מתן גישה לתשתיות

טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; הפעלת ואספקת מנועי
חיפוש; שירותי גישה לטלקומוניקציה; שידור בסיוע מחשב של
הודעות ודמויות; תקשורת באמצעות מחשב; שירותי סוכנות

חדשות; שידור של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים; העסקה,
החכרה או השכרה של התקנים, כלים, התקנות או רכיבים

לשימוש באספקה של השירותים הנזכרים לעיל; שירותי מייעץ,
מידע וייעוץ הקשורים לכל הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסןג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

ORANGE TIME

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215224 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 53931/01/2010



Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

ט"ז שבט תש"ע - 54031/01/2010



Education and training services; entertainment 
services; sporting and cultural activities; information 
relating to education, entertainment, sporting and 
cultural events provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; 
electronic games services provided from a computer 
database or by means of the Internet; video and 
audio rental services; radio and television 
entertainment services; productions of films, radio 
and television programmes and of teleshopping and 
webshopping programmes; organising of games and 
competitions; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts in electronic 
format or otherwise; publishing and production 
services for sound and/or visual media; exhibition 
services; provision of on-line access to exhibitions 
and exhibition services; news programming services 
for transmission across the Internet; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials and workshops; interactive and distance 
learning courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; providing photographs, pictures, graphics, 
sound bytes, films, videos and audio-visual 
programmes (downloadable) on-line or from 
computer databases or the Internet or Internet 
websites; provision of information and advice relating 
to all of the aforesaid services; all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה; שירותי בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
מידע הקשור לחינוך, בידור, אירועי ספורט ואירועי תרבות

הניתן בצורה מקוונת ממסד נתונים ממוחשב או מהאינטרנט או
ניתן באמצעים אחרים; שירותי משחקים אלקטרוניים הניתנים

ממסד נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט; שירותי
השכרה של וידאו ואודיו; שירותי בידור של רדיו וטלוויזיה;
הפקת סרטים, תכניות רדיו וטלוויזיה ושל קניות באמצעות
הטלוויזיה ותוכניות קניות מקוונות; ארגון משחקים ותחרויות;
מתן פרסום אלקטרוני מקוון; פרסום של ספרים וכתבי עת
אלקטרוניים בצורה מקוונת; פרסום של טקסט בצורה

אלקטרונית או אחרת; שירותי הוצאה לאור והפקה של קול ו/או
תקשורת ויזואלית; שירותי תערוכה; מתן גישה מקוונת

לתערוכות ושירותי-תערוכה; שירותי תכנון חדשות לשידור
באינטרנט; אירגון וביצוע של ועידות, סמינרים, כנסים, שיעורים

וסדנאות; קורסים ופגישות ללימוד אינטראקטיבי ומרחוק
הניתנים בצורה מקוונת באמצעות קשרי טלקומוניקציה או רשת
מחשבים או באמצעים אחרים; שירותי תרגום; שירותי גלריה

לאמנות המסופקים בצורה מקוונת באמצעות קישור
טלקומוניקציה; שירותי משחק; שירותי מועדון; שירותי הזמנת
כרטיסים ומקומות לאירועי בידור, ספורט ואירועי תרבות;
שירותי ספרייה אלקטרונית לאספקת מידע אלקטרוני (כולל
מידע ארכיוני) בצורת טקסט אלקטרוני, מידע ונתונים של קול
ו/או של וידאו, משחקים ובידור; מתן והפעלה של ועידות,
קבוצות דיון וחדרי שיחה אלקטרוניים; אספקה של מוסיקה

דיגיטלית (לא ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקה של מוסיקה
דיגיטלית (לא ניתנת להורדה) מאתרי MP3 באינטרנט; מתן
תצלומים, תמונות, גרפיקות, בייטים של קול, סרטים,  תוכניות
וידאו וקול-חזותי (ניתנות להורדה) מקוונות באמצעות מסד
נתונים ממוחשב או אינטרנט או אתרי אינטרנט; מתן מידע

וייעוץ הקשור לכל השירותים שהוזכרו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

ORANGE TIME

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215225 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 54131/01/2010



Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

ט"ז שבט תש"ע - 54231/01/2010



Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ORANGE TIME

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215226 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 54331/01/2010



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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; research laboratory 
services; management of research, design and 
development projects; product research, design and 
development; technical research; research, design 
and development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, computer 
software application solutions, data processing 
systems, data management, computerised 
information processing systems, communications 
services, communications solutions, communications 
systems and network interfaces; computer services; 
updating and design of computer hardware; 
maintenance, updating and design of computer 
firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; technical 
advice and consultation services in the field of 
information technology and telecommunications, 
design and development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; 
computer management services; operational support 
services for computer networks, telecommunications 
networks and data transmission networks; on-line 
computer services; programming services given on-
line; provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for the 
compilation of web pages on the Internet; virtual and 
interactive image creation services; creating, 
operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; hosting the web sites of others; installation 
and maintenance of computer software; leasing of 
access time to a computer database; leasing of 
access time to computer bulletin and message 
boards and to computer networks; Internet service 
provider (ISP) services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; creating, 
operating and maintaining web sites, web pages and 
portals for logging text, images and music provided 
either via computers or mobile telephones; provision 
of information and advisory services on-line from a 
computer database or via the Internet; weather 
forecasting; weather information services; interior 
design services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 42.

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים ועיצוב הקשור אליהם;
שירותי מעבדות מחקר; ניהול של מחקר, עיצוב ופיתוח

פרויקטים; מחקר, עיצוב ופיתוח מוצר; מחקר טכני; שירותי
מחקר, עיצוב ופיתוח הקשורים למחשבים, תוכניות מחשב,
מערכות מחשב, פתרונות אפליקציית תוכנת מחשב, מערכות
עיבוד נתונים, ניהול נתונים, מערכות ממוחשבות לעיבוד מידע,

שירותי תקשורת, פתרונות תקשורת,  מערכות תקשורת
וממשקי רשת; שירותי מחשב; עדכון ועיצוב של חומרת מחשב;

תחזוק, עדכון ועיצוב של חומרת מחשב, תוכנות ותוכניות
מחשב; שירותי תכנות מחשב; הכנה ומתן מידע הקשור

למחשבים ומתקני רשת מחשב; שירותי ייעוץ טכני והתייעצות
בתחום של מידע טכנולוגי וטלקומוניקציה; עיצוב ופיתוח של
מערכות מחשב ומערכות טלקומוניקציה וציוד; שירותי ניהול
מחשב; שירותי תמיכה תפעוליים לרשתות מחשב, רשתות
טלקומוניקציה ורשתות תמסורת נתונים; שירותי מחשב

הניתנים בצורה מקוונת; שירותי תכנות הניתנים בצורה מקוונת;
מתן גישה לרשת אלקטרונית מקוונת עבור אחזור מידע;

השכרת מחשב; עיצוב, ציור וכתיבה מוסמכת, הכל עבור יצירה
של דפי רשת באינטרנט; שירותי יצירת דמויות וירטואליות
ואינטראקטיביות; יצירה, תפעול ותחזוק מסדי נתונים,

אינטראנט ואתרים; אחסון אתרים של אחרים; התקנה ותחזוק
של תוכנת מחשב; החכרה של זמן כניסה למסדי נתונים

במחשב; החכרה של זמן כניסה לעלוני מחשב ולוחות הודעות
ולרשתות מחשב; שירותי ספק שירות אינטרנט (ISP); איסוף,
יצירה ותחזוק רישום של שמות דומיין; יצירה, תפעול ותחזוק
של אתרי רשת, דפי רשת ושערי כניסה לרישום טקסט, דמויות
ומוסיקה הניתנים באמצעות מחשבים או טלפונים ניידים; מתן
שירותי מידע וייעוץ מקוון דרך מסדי נתונים של מחשב או
באמצעות האינטרנט; חיזוי מזג אוויר; שירותי מידע על מזג
האוויר; שירותי עיצוב פנים; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לכל

השירותים לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.

ט"ז שבט תש"ע - 54431/01/2010



Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

Identification No.: 800715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ז שבט תש"ע - 54531/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Gynecological medical instruments; doppler clamp; 
uterine stabilizer, coupler, introducer sheath; all 
included in class 10.

מכשירים רפואיים גניקולוגיים; מלחצי דופלר; מייצב רחם,
מצמד, פותח נרתיק; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

GYNECARE GYNOCCLUDE

Application Date 26/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215228 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 54631/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: Exalenz Bioscience Ltd. שם: אקסלנז ביוסיינס בע"מ

Address: 8 Hamarpe Street, , Jerusalem, Binat Bldg. Har 
Hotzvim, Israel

כתובת : המרפא 8, ירושלים, הר הצופים, בניין בינת, ישראל

Identification No.: 513821504מספר זיהוי: 513821504

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

Breath-testing systems; breath analyzers and breath 
sampling for medical diagnostics; Breath analyzers 
for medical treatment; monitors; breath testing and 
analyzers for managing and treating diseases and 
disorders; included in class 10.

מערכות בדיקת נשימה; מאבחני נשימה ודוגמי נשימה
לדיאגנוסטיקה רפואית; מאבחני נשימה לטיפול רפואי;

מוניטורים; בודקי ומאבחני נשימה לניהול וטיפול במחלות
והפרעות; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

HEPASSESS

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215233 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 54731/01/2010



Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Cosmetics; fragrances for personal use; hair care 
preparations; non-medicated bath preparations; non-
medicated skin care preparations; soaps for personal 
use; all included in class 3.

קוסמטיקה; ניחוחות לשימוש אישי; תכשירים להגנה על
השיער; תכשירים בלתי רפואיים לאמבט; תכשירים בלתי

רפואיים לטיפול בעור; סבונים לשימוש אישי; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215238 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 54831/01/2010



Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Eyewear and eyewear accessories; all included in 
class 9.

כיסויי עיניים ואביזרי עיניים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215239 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 54931/01/2010



Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Jewelry; watches; all included in class 14. תכשיטים; שעונים; הכל כלול בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215241 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55031/01/2010



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

Business information, business management 
assistance, business research, professional business 
consultancy, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; office machines 
and equipment rental; the bringing together, for the 
benefit of others of a variety of electrical, electronic, 
telecommunications, wireless, mobile telephone and 
computing goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods through 
mail order, by telecommunications or via an internet 
website or through wholesale outlets in the field of 
electrical, electronic, telecommunications, wireless, 
mobile telephone and computing goods; included in 
class 35.

מידע עסקי, סיוע בניהול עסקי, מחקר עסקי, ייעוץ עסקי
מקצועי, ארגון תערוכות עבור מטרות מסחריות או פרסומיות;
שכירות ציוד ומכונות משרדיים, חיבור יחדיו, לטובת אחרים של
מגוון טלפונים ניידים וטובין מחשוביים, חשמליים, אלקטרוניים,

טלקומוניקציה, אלחוטיים וניידים, המאפשרים ללקוחות
להתבונן בנוחיות ולרכוש טובין אלו באמצעות הזמנת דואר,
טלקומוניקציה או דרך אתר אינטרנט או באמצעות מכירה
סיטונאית בתחום טלפונים וטובין מחשוביים, חשמליים,

אלקטרוניים, טלקומוניקציה, אלחוטיים וניידים; הנכללים בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215242 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55131/01/2010



Owners

Name: Mobile & Wireless Group Pte. Ltd

Address: 180 Clemenceau Avenue #02-02 Haw Par 
Centre, Singapore, Singapore

Identification No.: 69500

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

ט"ז שבט תש"ע - 55231/01/2010



Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Handbags, wallets, luggage, umbrellas and cosmetic 
bags sold empty; all included in class 18.

תיקי יד, ארנקים, מזוודות, מטריות ותיקי קוסמטיקה הנמכרים
ריק; הכל כלול    בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215243 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55331/01/2010



Owners

Name: River Light V, L.P.

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

Identification No.: 69498

(New York Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Shirts, tops, sweaters, pants, skirts, shorts, dresses, 
coats jackets, headwear, footwear, swimwear, 
loungewear; all included in class 25.

חולצות, עליוניות, סוודרים, מכנסיים, חצאיות, מכנסיים קצרים,
שמלות, מעילים, ג'קטים, כיסויי ראש, הנעלה, בגדי ים, בגדי

בית; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215244 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55431/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 55531/01/2010



Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co., Advs. 1 Azrieli Center The Round Tower Tel 
Aviv 67021

גרוס, קליהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', עו"ד מרכז
עזריאלי 1 המגדל העגול תל אביב 67021

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mobile & Wireless Group Pte. Ltd

Address: 180 Clemenceau Avenue #02-02 Haw Par 
Centre, Singapore, Singapore

Identification No.: 69500

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

Business information, business management 
assistance, business research, professional business 
consultancy, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; office machines 
and equipment rental; the bringing together, for the 
benefit of others of a variety of electrical, electronic, 
telecommunications, wireless, mobile telephone and 
computing goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods through 
mail order, by telecommunications or via an internet 
website or through wholesale outlets in the field of 
electrical, electronic, telecommunications, wireless, 
mobile telephone and computing goods; included in 
class 35.

מידע עסקי, סיוע בניהול עסקי, מחקר עסקי, ייעוץ עסקי
מקצועי, ארגון תערוכות עבור מטרות מסחריות או פרסומיות;
שכירות ציוד ומכונות משרדיים, חיבור יחדיו, לטובת אחרים של
מגוון טלפונים ניידים וטובין מחשוביים, חשמליים, אלקטרוניים,

טלקומוניקציה, אלחוטיים וניידים, המאפשרים ללקוחות
להתבונן בנוחיות ולרכוש טובין אלו באמצעות הזמנת דואר,
טלקומוניקציה או דרך אתר אינטרנט או באמצעות מכירה
סיטונאית בתחום טלפונים וטובין מחשוביים, חשמליים,

אלקטרוניים, טלקומוניקציה, אלחוטיים וניידים; הנכללים בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215245 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55631/01/2010



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

Photographic, cinematographic, optical weighing, 
measuring, signalling, checking and teaching 
apparatus and instruments; computer hardware, 
computer software, computer peripherals, printers 
and printing apparatus, mobile computer hardware, 
computer networking apparatus, mobile phones, 
smart phones, camera phones, telecommunications 
apparatus and instruments, telephones, personal 
electronic organisers, cameras, digital cameras, flash 
cards, computer file storage apparatus, electronic 
note books, laptop and hand-held computers; 
electronic publications, apparatus and instruments for 
the recordal, transmission or reproduction of sound, 
data and/or images, MP3 players, pocket PCs, 
palmtop computers, GPS apparatus, GPRS 
apparatus, keyboards, computer screens, projectors, 
mice, modems, batteries and power adaptors, power 
supply apparatus, electrical cables and connectors, 
antennae, barcode readers, image scanners; parts 
and fittings for and bags and cases adapted for 
carrying all the aforesaid goods; included in class 9.

התקנים ומכשור לשימוש בצילום, בקולנוע, בשקילה  אופטית,
במדידה, באיתות, בבדיקה ובהוראה; חומרת מחשב, תוכנת

מחשב, ציוד היקפי למחשבים, מדפסות וציוד להדפסה, חומרת
מחשב לאמצעים וטלפונים ניידים, ציוד לרשתות מחשבים,

טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טלפונים עם מצלמה, התקנים
ומכשור לטלקומוניקציה, טלפונים, יומנים אלקטרוניים אישיים,
מצלמות, מצלמות דיגיטליות, כרטיסי זיכרון, ציוד ומערכות
מחשוב לאחסון מידע, מחברות אלקטרוניות, לפטופים

ומחשבים נישאי יד; פרסומים אלקטרוניים, התקנים ומכשור
להקלטה, העברה ושכפול של צליל, דמויות ו/או נתונים, נגני
,GPS מחשבי כיס, מחשבי כף יד (פאלם), מכשירי ,MP3
מכשירי ,GPRS מקלדות, מסכי מחשב, מקרנים, עכברי

מחשב, מודמים, בטריות ומתאמי חשמל, ציוד לאספקת חשמל,
כבלים חשמליים וקונקטורים, אנטנות, קורא ברקודים, סורקים,
אביזרים וחלקים לתיקים ונרתיקים המותאמים לנשיאת כל

טובין האמורים לעיל; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215246 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55731/01/2010



Owners

Name: Mobile & Wireless Group Pte. Ltd

Address: 180 Clemenceau Avenue #02-02 Haw Par 
Centre, Singapore, Singapore

Identification No.: 69500

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

ט"ז שבט תש"ע - 55831/01/2010



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

Photographic, cinematographic, optical weighing, 
measuring, signalling, checking and teaching 
apparatus and instruments; computer hardware, 
computer software, computer peripherals, printers 
and printing apparatus, mobile computer hardware, 
computer networking apparatus, mobile phones, 
smart phones, camera phones, telecommunications 
apparatus and instruments, telephones, personal 
electronic organisers, cameras, digital cameras, flash 
cards, computer file storage apparatus, electronic 
note books, laptop and hand-held computers; 
electronic publications, apparatus and instruments for 
the recordal, transmission or reproduction of sound, 
data and/or images, MP3 players, pocket PCs, 
palmtop computers, GPS apparatus, GPRS 
apparatus, keyboards, computer screens, projectors, 
mice, modems, batteries and power adaptors, power 
supply apparatus, electrical cables and connectors, 
antennae, barcode readers, image scanners; parts 
and fittings for and bags and cases adapted for 
carrying all the aforesaid goods; included in class 9.

התקנים ומכשור לשימוש בצילום, בקולנוע, בשקילה  אופטית,
במדידה, באיתות, בבדיקה ובהוראה; חומרת מחשב, תוכנת

מחשב, ציוד היקפי למחשבים, מדפסות וציוד להדפסה, חומרת
מחשב לאמצעים וטלפונים ניידים, ציוד לרשתות מחשבים,

טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טלפונים עם מצלמה, התקנים
ומכשור לטלקומוניקציה, טלפונים, יומנים אלקטרוניים אישיים,
מצלמות, מצלמות דיגיטליות, כרטיסי זיכרון, ציוד ומערכות
מחשוב לאחסון מידע, מחברות אלקטרוניות, לפטופים

ומחשבים נישאי יד; פרסומים אלקטרוניים, התקנים ומכשור
להקלטה, העברה ושכפול של צליל, דמויות ו/או נתונים, נגני
,GPS מחשבי כיס, מחשבי כף יד (פאלם), מכשירי ,MP3
מכשירי GPRS, מקלדות, מסכי מחשב, מקרנים, עכברי

מחשב, מודמים, בטריות ומתאמי חשמל, ציוד לאספקת חשמל,
כבלים חשמליים וקונקטורים, אנטנות, קורא ברקודים, סורקים,
אביזרים וחלקים לתיקים ונרתיקים המותאמים לנשיאת כל

טובין האמורים לעיל; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215247 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 55931/01/2010



Owners

Name: Mobile & Wireless Group Pte. Ltd

Address: 180 Clemenceau Avenue #02-02 Haw Par 
Centre, Singapore, Singapore

Identification No.: 69500

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

ט"ז שבט תש"ע - 56031/01/2010



Company I.D.: 510753551 ח.פ.: 510753551

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Retail sale services, pharmacy services and 
pharmacies; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, שירותי רוקחות ובתי מרקחת;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215254 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56131/01/2010



Company I.D.: 510753551 ח.פ.: 510753551

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparation of pharmaceutical, medical and natural 
preparations; counseling in the fields of 
pharmaceutics, medical and natural preparations and 
nutrition; optometry; hearing tests; medical 
examination; all included in class 44.

הכנה של תכשירים רוקחיים, רפואיים וטבעיים; יעוץ בתחומים
של רוקחות, תכשירים רפואיים וטבעיים ותזונה; אופטומטריה;
בדיקות שמיעה; בדיקה רפואית; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215255 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56231/01/2010



Company I.D.: 510753551 ח.פ.: 510753551

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Retail sale services, pharmacy services and 
pharmacies; all included in Class 35.

שירותי מכירה קמעונאית, שירותי רוקחות ובתי מרקחת;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215256 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56331/01/2010



Company I.D.: 510753551 ח.פ.: 510753551

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Super-Pharm (Israel) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, ישראל

Identification No.: 510753551מספר זיהוי: 510753551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparation of pharmaceutical, medical and natural 
preparations; counseling in the fields of 
pharmaceutics, medical and natural preparations and 
nutrition; optometry; hearing tests; medical 
examination; all included in class 44.

הכנה של תכשירים רוקחיים, רפואיים וטבעיים; יעוץ בתחומים
של רוקחות, תכשירים רפואיים וטבעיים ותזונה; אופטומטריה;
בדיקות שמיעה; בדיקה רפואית; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215257 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56431/01/2010



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

Owners

Name: Newton Vineyard LLC

Address: St. Helena, CA, U.S.A.

Identification No.: 69504

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

NEWTON

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215265 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56531/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Protective helmets; swim goggles; eyewear; all 
included in class 9.

קסדות מגן; משקפי שחיה; אביזרי עיניים; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215273 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56631/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Watches and timepieces; all included in class 14. שעונים ומודדי זמן; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215274 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56731/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215275 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56831/01/2010



Owners

Name: Reebok International Limited

Address: Stadium Way  , Horwich, Bolton, United 
Kingdom

Identification No.: 69505

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Balls, fitness equipment and other sporting 
equipment; all included in class 28.

כדורים, ציוד כושר וציוד אחר לספורט; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215276 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 56931/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Protective helmets; swim goggles; eyewear; all 
included in class 9.

קסדות מגן; משקפי שחיה; אביזרי עיניים; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215277 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57031/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Watches and timepieces; all included in class 14. שעונים ומודדי זמן; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215278 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57131/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215279 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57231/01/2010



Owners

Name: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED

Address: North Stand Offices Stadium Way, Horwich, 
Bolton, United Kingdom

Identification No.: 10749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Balls, fitness equipment and other sporting 
equipment; all included in class 28.

כדורים, ציוד כושר וציוד אחר לספורט; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215280 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57331/01/2010



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

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Fittings for furniture made of metal; all included in 
class 6.

אביזרים ממתכת עבור רהיטים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Sensys

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215281 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57431/01/2010



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

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Non-metal fittings for furniture; all included in class 
20.

אביזרים שאינם ממתכת עבור רהיטים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Sensys

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215282 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57531/01/2010



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

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Data storage media on which animations are 
recorded; game software for home game  machines; 
game software for personal computers; game 
software for hand-held game machines; computer 
game programs; game programs for arcade game 
machines; game programs for  mobile telephones; 
downloadable game  programs; mobile phones and 
parts and fittings therefore; straps for mobile phones; 
all included in class 9.

מדיה לאיחסון נתונים אליה מוקלטות הנפשות; תכנת משחקים
למכונות משחקים ביתיות; תכנת משחקים למחשבים אישיים;

תכנת משחקים למכונות משחק המוחזקות ביד; תוכניות
למשחקי מחשב; תוכניות משחקים למכונות משחקי ארקייד;
תוכניות משחקים לטלפונים ניידים; תוכניות משחקים הניתנים
להורדה; טלפונים ניידים וחלקים ואביזרים שלהם; רצועות

לטלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215284 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57631/01/2010



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

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Stationery; holders for cards; note books; pocket 
memorandum books; printed matter; printed 
publication; books; postcards; calendars;  
photographs; trading cards; albums; all included in 
class 16.

כלי כתיבה; מחזיקים לכרטיסים; מחברות; ספרי תזכיר לכיס;
חומר מודפס; פרסום מודפס; ספרים; גלויות; לוחות שנה;

תצלומים; קלפים לאיסוף; אלבומים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215285 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57731/01/2010



Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215287 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 57831/01/2010



Financial and insurance services; operating a 
commodities and commodity derivatives exchange; 
operating a futures exchange; providing an exchange 
for transacting in commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and/or other 
related financial instruments; disseminating real time 
and/or historic indices and/or related information; 
calculating, preparing, summarizing, organizing, 
aggregating, compiling, collecting, assembling, 
analyzing, estimating, evaluating, amassing, and/or 
reporting indices and/or related information; providing 
settlement rates, margin rates, currency exchange 
rates, and/or other rate quoting services; providing 
market monitoring, indexing, pricing, and/or financial 
information messaging services; providing financial 
exchange services in the nature of purchasing and/or 
selling commodities, futures, derivatives, securities, 
shares, stocks, options, and/or other related financial 
instruments; offering, sponsoring, managing, 
administering, monitoring, evaluating and/or tracking 
of global markets, indices, currencies, commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and/or other related financial instruments; 
disseminating real-time and/or historic information 
relating to the purchasing, selling administering, 
managing, monitoring, evaluating, and/or tracking of 
currencies, commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and/or other 
related financial instruments; providing information 
and analysis relating to financial products, financial 
markets, market data, market views, financial data, 
volume, weight, pricing, settlement, order, quantity, 
delivery, date, time, trade-type, status, indices, 
quotes, historical data, market depth, contract 
symbol, and/or transaction summary data relating to 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; providing financial information in the 
nature of live prices, live charts, live news, technical 
studies, charts, and/or weather maps; providing 
subscription services enabling participants to view, 
via a terminal and/or mobile communication device, 
real-time and/or historic financial information; 
disseminating real-time and/or historic information 
relating to the purchasing, selling administering, 
managing, monitoring, evaluating, and/or tracking of 
global markets, currencies, commodities, futures, 
derivatives and/or options; providing information 
about various topics and industries that would affect 
pricing of commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and/or other 
related financial instruments; assisting others with 
processing, analyzing, assessing, charting, 
displaying, storing, compiling, and/or exporting 
financial information; assisting others with the 
completion of financial transactions involving 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; stock exchange services; money and 
cash transaction services; financial advisory services; 
consultancy with regard to indices, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; real estate agency, valuation, 
management and brokerage; loans, mortgaging, 
guarantees; financial management, shares and 
security brokerage, financial investments, investment 
trusts, consultancy and brokerage services; services

שירותים פיננסיים וביטוחיים; הפעלת שירותי המרת סחורות
ונגזרות של סחורות; הפעלת המרת סחורות עתידיות; הספקת
שירותי המרה עבור עסקאות בסחורות, עתידיות ונגזרות שלהן,

בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות, ו/או כלים פיננסיים
קשורים אחרים; הפצת מדדים עדכניים (בזמן אמת) ו/או
היסטוריים ו/או מידע קשור; חישוב, הכנה, סיכום, ארגון,
צבירה, קומפילציה, איסוף, הרכבה, ניתוח, הערכה, אומדן,

כינוס, ו/או דיווח מדדים ו/או מידע קשור; אספקת שערי פירעון,
שערי מתח רווחים, שערי החלפת מטבע, ו/או שירותים אחרים
של נקיבת שערים; אספקת שירותי הודעות על פיקוח שוק,

מדד, תמחור, ו/או מידע פיננסי; אספקת שירותי המרה פיננסית
מסוג של קניה ו/או מכירה של סחורות, עתידיות ונגזרות שלהן,

בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים פיננסים
קשורים אחרים; הצעה, מתן חסות, ניהול, הנהלה, פיקוח,
הערכה ו/או מעקב אחרי שווקים גלובליים, מדדים, מטבעות,

סחורות,  עתידיות ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, איגרות חוב,
אופציות, ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; הפצת מידע עדכני

(בזמן אמת) ו/או היסטורי הקשור לקניה, מכירה,
אדמיניסטרציה, ניהול, פיקוח, הערכה, ו/או מעקב אחר

מטבעות, סחורות, עתידיות ונגזרות שלהן, ביטחונות, מניות,
אגרות חוב, אופציות ו/או כלים פיננסיים אחרים קשורים;
אספקת מידע וניתוח הקשורים למוצרים פיננסיים, שווקים
פיננסיים, נתוני שוק, תשקיפי שוק, נתונים פיננסיים, נפח,

משקל, תמחור, פירעון, ארגון, כמויות, משלוח, תאריך, זמן, סוג
מסחר, סטאטוס, מדדים, עלויות, נתונים היסטוריים, עומק

השוק, סמל חוזה, ו/או נתוני סיכום פעילות הקשורים לסחורות,
עתידיות ונגזרות שלהן, ביטחונות, מניות, איגרות חוב, אופציות
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; אספקת מידע פיננסי מסוג
מחירים עדכניים (בזמן אמת),  תרשימים עדכניים (בזמן אמת),
חדשות עדכניות (בזמן אמת), לימודים טכניים, תרשימים, ו/או
מפות מזג אוויר; אספקת שירותי מנוי המאפשר למשתתפים
לצפות, באמצעות מסוף ו/או התקן תקשורת נייד, מידע פיננסי
עדכני (בזמן אמת) ו/או היסטורי; הפצת מידע עדכני (בזמן
אמת) ו/או היסטורי הקשור לקניה, מכירה, אדמיניסטרציה,

ניהול, פיקוח, הערכה, ו/או מעקב אחר שווקים גלובליים, שערי
מטבע, סחורות, עתידיות, נגזרות ו/או אופציות; אספקת מידע
בקשר לנושאים שונים ותעשיות שיכולים להשפיע על מחירי
הסחורות, סחורות עתידיות ונגזרות שלהן , בטוחות, מניות,
אגרות חוב, אופציות, ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים;

שירותי מתן סיוע לאחרים בעיבוד, בניתוח, בהערכה, ברישום
בטבלאות, בהצגה, באחסון, באיסוף, ו/או בייצוא של מידע

פיננסי; שירותי מתן סיוע לאחרים בהשלמת עסקאות פיננסיות
הקשורות לסחורות, עתידיות ונגזרות שלהן, בטוחות, מניות,
אגרות חוב, אופציות, ו/או כלים פיננסיים שונים אחרים; שירותי
סחר במניות; שירותי עסקאות בכספים ובמזומנים; שירותי ייעוץ
פיננסי; ייעוץ מקצועי בנוגע למדדים, שערי חליפין, סחורות,

עתידיות ונגזרות שלהן , בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; שירותי סוכנויות נדל"ן,

אומדן, ניהול ודמי תיווך; שירותי הלוואות, משכנתאות, ערבויות;
ניהול פיננסי, מניות ודמי תיווך בטחונות, השקעות פיננסיות,
קרנות נאמנות, שירותי ייעוץ מקצועי ודמי תיווך; שירותים

לאספקת המחאות נוסעים; שירותים פיננסיים המסופקים ע"י
בנקים, שירותי נאמנות; תכנון פיננסי; ניהול אומדנים; השקעות
בנאמנות ושירותי ייעוץ; שירותי להעברות כספים; שירותים

פיננסיים, דהיינו, אספקת מידע וניתוח ביחס לשווקים פיננסיים;
ואספקה של כל אחד וכל השירותים הנ"ל באופן מקוון מרשת
מחשבים גלובלית, האינטרנט, ו/או כל מדיה אלקטרונית

אינטראקטיבית אחרת; הנכללים כולם בסוג 36.

ט"ז שבט תש"ע - 57931/01/2010



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

Owners

Name: IntercontinentalExchange, Inc.

Address: 2100 RiverEdge Parkway  , Atlanta, GA, 30328, 
U.S.A.

Identification No.: 69507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

for the provision of travelers' cheques; financial 
services provided by banks, trusteeship services; 
financial planning; conducting valuations; investment 
trusteeship and advisory services; money 
transmission services; financial services, namely, 
providing information and analysis regarding financial 
markets; and providing any or all of the all the 
aforesaid services on-line from a global computer 
network, the internet, and/or any other interactive 
electronic media; all included in class 36.

שירותים פיננסיים וביטוחיים; הפעלת שירותי המרת סחורות
ונגזרות של סחורות; הפעלת המרת סחורות עתידיות; הספקת
שירותי המרה עבור עסקאות בסחורות, עתידיות ונגזרות שלהן,

בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות, ו/או כלים פיננסיים
קשורים אחרים; הפצת מדדים עדכניים (בזמן אמת) ו/או
היסטוריים ו/או מידע קשור; חישוב, הכנה, סיכום, ארגון,
צבירה, קומפילציה, איסוף, הרכבה, ניתוח, הערכה, אומדן,

כינוס, ו/או דיווח מדדים ו/או מידע קשור; אספקת שערי פירעון,
שערי מתח רווחים, שערי החלפת מטבע, ו/או שירותים אחרים
של נקיבת שערים; אספקת שירותי הודעות על פיקוח שוק,

ט"ז שבט תש"ע - 58031/01/2010



Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

BRENT CRUDE

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215288 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 58131/01/2010



Calculating, preparing, summarizing, organizing, 
aggregating, compiling, collecting, assessing, 
assembling, analyzing, estimating, evaluating, 
amassing, and/or reporting price indices and/or 
related information for use in transactions involving 
financial instruments; disseminating real time and/or 
historic indices and/or related information; 
calculating, assembling, and reporting indices and 
related information for financial contracts that are 
referable to crude oil; providing settlement rates, 
margin rates, currency exchange rates, and/or other 
rate quoting services; providing market monitoring, 
indexing, pricing, and/or financial information 
messaging services; financial and insurance 
services; operating a commodities and commodity 
derivatives exchange; operating a futures exchange; 
providing an exchange for transacting in 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; providing financial exchange services in 
the nature of purchasing and/or selling commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and/or other related financial instruments; 
offering, sponsoring, managing, administering, 
monitoring, evaluating and/or tracking of global 
markets, indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and/or 
other related financial  instruments;  disseminating  
real-time  and/or historic information relating to the 
purchasing, selling administering, managing, 
monitoring, evaluating, and/or tracking of currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; providing information and analysis 
relating to financial products, financial markets, 
market data, market views, financial data, volume, 
weight, pricing, settlement, order, quantity, delivery, 
date, time, trade-type, status, indices, quotes, 
historical data, market depth, contract symbol, and/or 
transaction summary data relating to commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and/or other related financial instruments; 
providing financial information in the nature of live 
prices, live charts, live news, technical studies, 
charts, and/or weather maps; providing subscription 
services enabling participants to view, via a terminal 
and/or mobile communication device, real-time 
and/or historic financial information; disseminating 
real-time and/or historic information relating to the 
purchasing, selling administering, managing, 
monitoring, evaluating, and/or tracking of global 
markets, currencies, commodities, futures, 
derivatives and/or options; providing information 
about various topics and industries that would affect 
pricing of commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and/or other 
related financial instruments; assisting others with 
processing, analyzing, assessing, charting, 
displaying, storing, compiling, and/or exporting 
financial information; assisting others with the 
completion of financial transactions involving 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; stock exchange services; money and 
cash transaction services; financial advisory services; 
consultancy with regard to indices, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial

חישוב, הכנה, סיכום, ארגון, צבירה, קומפילציה, איסוף,
הערכה, הרכבה, ניתוח, אומדן, כינוס, ו/או דיווח מדדי מחיר
ו/או מידע קשור לשימוש בעסקאות ביחס למכשירים פיננסיים;
הפצת מדדים עדכניים (בזמן אמת) ו/או היסטוריים ו/או מידע
קשור; חישוב, הרכבה, ודיווח מדדים ומידע קשור עבור חוזים
פיננסיים המתייחסים לדלק גולמי; אספקת שערי פירעון, שערי
מתח רווחים, שערי החלפת מטבע, ו/או שירותים אחרים של
נקיבת שערים; אספקת שירותי הודעות על פיקוח שוק, מדד,

תמחור, ו/או מידע פיננסי; שירותים פיננסיים וביטוחיים; הפעלת
שירותי המרת סחורות ונגזרות של סחורות; הפעלת המרות
עתידיות; הספקת שירותי המרה עבור עסקאות בסחורות,

עתידיות ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות,
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; אספקת שירותי המרה
פיננסית מסוג של קניה ו/או מכירה של סחורות, עתידיות

ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים
פיננסים קשורים אחרים; הצעה, מתן חסות, ניהול,

אדמיניסטרציה, פיקוח, הערכה ו/או מעקב אחרי שווקים
גלובליים, מדדים, מטבעות, סחורות, סחורות עתידיות ונגזרות

שלהן, בטחונות, מניות, איגרות חוב, אופציות, ו/או כלים
פיננסיים קשורים אחרים; הפצת מידע עדכני (בזמן אמת) ו/או
היסטורי הקשור לקניה, מכירה, אדמיניסטרציה, ניהול, פיקוח,
הערכה, ו/או מעקב אחר מטבעות, סחורות, עתידיות ונגזרות

שלהן, ביטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים
פיננסיים אחרים קשורים; אספקת מידע וניתוח הקשורים

למוצרים פיננסיים, שווקים פיננסיים, נתוני שוק, תשקיפי שוק,
נתונים פיננסיים, נפח, משקל, תמחור, פירעון, ארגון, כמויות,
משלוח, תאריך, זמן, סוג מסחר, סטאטוס, מדדים, עלויות,
נתונים היסטוריים, עומק השוק, סמל חוזה, ו/או נתוני סיכום
פעילות הקשורים לסחורות, סחורות עתידיות ונגזרות שלהן,
ביטחונות, מניות, איגרות חוב, אופציות ו/או כלים פיננסיים
קשורים אחרים; אספקת מידע פיננסי מסוג מחירים עדכניים

(בזמן אמת),  תרשימים עדכניים (בזמן אמת), חדשות עדכניות
(בזמן אמת), לימודים טכניים, תרשימים, ו/או מפות מזג אוויר;
אספקת שירותי מנוי המאפשר למשתתפים לצפות, באמצעות
מסוף ו/או התקן תקשורת נייד, מידע פיננסי עדכני (בזמן אמת)
ו/או היסטורי; הפצת מידע בזמן אמת ו/או היסטורי הקשור
לקניה, מכירה, אדמיניסטרציה, ניהול, פיקוח, הערכה, ו/או
מעקב אחר שווקים גלובליים, שערי מטבע, סחורות עתידיות,
נגזרות ו/או אופציות; אספקת מידע בקשר לנושאים שונים
ותעשיות שיכולים להשפיע על מחירי הסחורות, סחורות

עתידיות ונגזרות שלהן , בטוחות, מניות, אגרות חוב, אופציות,
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; שירותי מתן סיוע לאחרים
בעיבוד, בניתוח, בהערכה, ברישום בטבלאות, בהצגה, באחסון,
באיסוף, ו/או בייצוא של מידע פיננסי; שירותי מתן סיוע לאחרים

בהשלמת עסקאות פיננסיות הקשורות לסחורות, עתידיות
ונגזרות שלהן, בטוחות, מניות, אגרות חוב, אופציות, ו/או כלים
פיננסיים שונים אחרים; שירותי סחר במניות; שירותי עסקאות
בכספים ובמזומנים; שירותי ייעוץ פיננסי; ייעוץ מקצועי בנוגע
למדדים, שערי חליפין, סחורות, עתידיות ונגזרות שלהן ,
בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים פיננסיים
קשורים אחרים; שירותי סוכנויות נדל"ן, אומדן, ניהול ודמי
תיווך; שירותי הלוואות, משכנתאות, ערבויות; ניהול פיננסי,

מניות ודמי תיווך בטחונות, השקעות פיננסיות, קרנות נאמנות,
שירותי ייעוץ מקצועי ודמי תיווך; שירותים לאספקת המחאות
נוסעים; שירותים פיננסיים המסופקים ע"י בנקים, שירותי
נאמנות; תכנון פיננסי; ניהול אומדנים; השקעות בנאמנות
ושירותי ייעוץ; שירותי להעברות כספים; שירותים פיננסיים,

דהיינו, אספקת מידע וניתוח ביחס לשווקים פיננסיים; ואספקה
של כל אחד וכל השירותים הנ"ל באופן מקוון מרשת מחשבים
גלובלית, האינטרנט, ו/או כל מדיה אלקטרונית אינטראקטיבית

אחרת; הנכללים כולם בסוג 36.

ט"ז שבט תש"ע - 58231/01/2010



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

Owners

Name: IntercontinentalExchange, Inc.

Address: 2100 RiverEdge Parkway  , Atlanta, GA, 30328, 
U.S.A.

Identification No.: 69507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

instruments; real estate agency, valuation, 
management and brokerage; loans, mortgaging, 
guarantees; financial management, shares and 
security brokerage, financial investments, investment 
trusts, consultancy and brokerage services; services 
for the provision of travelers' cheques; financial 
services provided by banks, trusteeship services; 
financial planning; conducting valuations; investment 
trusteeship and advisory services; money 
transmission services; and providing any or all of the 
all the aforesaid services on-line from a global 
computer network, the internet, and/or any other 
interactive electronic media; all included in class 36.

חישוב, הכנה, סיכום, ארגון, צבירה, קומפילציה, איסוף,
הערכה, הרכבה, ניתוח, אומדן, כינוס, ו/או דיווח מדדי מחיר
ו/או מידע קשור לשימוש בעסקאות ביחס למכשירים פיננסיים;
הפצת מדדים עדכניים (בזמן אמת) ו/או היסטוריים ו/או מידע
קשור; חישוב, הרכבה, ודיווח מדדים ומידע קשור עבור חוזים
פיננסיים המתייחסים לדלק גולמי; אספקת שערי פירעון, שערי
מתח רווחים, שערי החלפת מטבע, ו/או שירותים אחרים של
נקיבת שערים; אספקת שירותי הודעות על פיקוח שוק, מדד,

תמחור, ו/או מידע פיננסי; שירותים פיננסיים וביטוחיים; הפעלת
שירותי המרת סחורות ונגזרות של סחורות; הפעלת המרות
עתידיות; הספקת שירותי המרה עבור עסקאות בסחורות,

עתידיות ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות,
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; אספקת שירותי המרה

ט"ז שבט תש"ע - 58331/01/2010



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

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25. הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215289 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 58431/01/2010



Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

ICE BRENT CRUDE

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215290 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 58531/01/2010



Calculating, preparing, summarizing, organizing, 
aggregating, compiling, collecting, assessing, 
assembling, analyzing, estimating, evaluating, 
amassing, and/or reporting price indices and/or 
related information for use in transactions involving 
financial instruments; disseminating real time and/or 
historic indices and/or related information; 
calculating, assembling, and reporting indices and 
related information for financial contracts that are 
referable to crude oil; providing settlement rates, 
margin rates, currency exchange rates, and/or other 
rate quoting services; providing market monitoring, 
indexing, pricing, and/or financial information 
messaging services; financial and insurance 
services; operating a commodities and commodity 
derivatives exchange; operating a futures exchange; 
providing an exchange for transacting in 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; providing financial exchange services in 
the nature of purchasing and/or selling commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and/or other related financial instruments; 
offering, sponsoring, managing, administering, 
monitoring, evaluating and/or tracking of global 
markets, indices, currencies, commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and/or 
other related financial  instruments;  disseminating  
real-time  and/or historic information relating to the 
purchasing, selling administering, managing, 
monitoring, evaluating, and/or tracking of currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; providing information and analysis 
relating to financial products, financial markets, 
market data, market views, financial data, volume, 
weight, pricing, settlement, order, quantity, delivery, 
date, time, trade-type, status, indices, quotes, 
historical data, market depth, contract symbol, and/or 
transaction summary data relating to commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and/or other related financial instruments; 
providing financial information in the nature of live 
prices, live charts, live news, technical studies, 
charts, and/or weather maps; providing subscription 
services enabling participants to view, via a terminal 
and/or mobile communication device, real-time 
and/or historic financial information; disseminating 
real-time and/or historic information relating to the 
purchasing, selling administering, managing, 
monitoring, evaluating, and/or tracking of global 
markets, currencies, commodities, futures, 
derivatives and/or options; providing information 
about various topics and industries that would affect 
pricing of commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and/or other 
related financial instruments; assisting others with 
processing, analyzing, assessing, charting, 
displaying, storing, compiling, and/or exporting 
financial information; assisting others with the 
completion of financial transactions involving 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial 
instruments; stock exchange services; money and 
cash transaction services; financial advisory services; 
consultancy with regard to indices, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, 
stocks, options, and/or other related financial

חישוב, הכנה, סיכום, ארגון, צבירה, קומפילציה, איסוף,
הערכה, הרכבה, ניתוח, אומדן, כינוס, ו/או דיווח מדדי מחיר
ו/או מידע קשור לשימוש בעסקאות ביחס למכשירים פיננסיים;
הפצת מדדים עדכניים (בזמן אמת) ו/או היסטוריים ו/או מידע
קשור; חישוב, הרכבה, ודיווח מדדים ומידע קשור עבור חוזים
פיננסיים המתייחסים לדלק גולמי; אספקת שערי פירעון, שערי
מתח רווחים, שערי החלפת מטבע, ו/או שירותים אחרים של
נקיבת שערים; אספקת שירותי הודעות על פיקוח שוק, מדד,

תמחור, ו/או מידע פיננסי; שירותים פיננסיים וביטוחיים; הפעלת
שירותי המרת סחורות ונגזרות של סחורות; הפעלת המרות
עתידיות; הספקת שירותי המרה עבור עסקאות בסחורות,

עתידיות ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות,
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; אספקת שירותי המרה
פיננסית מסוג של קניה ו/או מכירה של סחורות, עתידיות

ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים
פיננסים קשורים אחרים; הצעה, מתן חסות, ניהול,

אדמיניסטרציה, פיקוח, הערכה ו/או מעקב אחרי שווקים
גלובליים, מדדים, מטבעות, סחורות, סחורות עתידיות ונגזרות

שלהן, בטחונות, מניות, איגרות חוב, אופציות, ו/או כלים
פיננסיים קשורים אחרים; הפצת מידע עדכני (בזמן אמת) ו/או
היסטורי הקשור לקניה, מכירה, אדמיניסטרציה, ניהול, פיקוח,
הערכה, ו/או מעקב אחר מטבעות, סחורות, עתידיות ונגזרות

שלהן, ביטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים
פיננסיים אחרים קשורים; אספקת מידע וניתוח הקשורים

למוצרים פיננסיים, שווקים פיננסיים, נתוני שוק, תשקיפי שוק,
נתונים פיננסיים, נפח, משקל, תמחור, פירעון, ארגון, כמויות,
משלוח, תאריך, זמן, סוג מסחר, סטאטוס, מדדים, עלויות,
נתונים היסטוריים, עומק השוק, סמל חוזה, ו/או נתוני סיכום
פעילות הקשורים לסחורות, סחורות עתידיות ונגזרות שלהן,
ביטחונות, מניות, איגרות חוב, אופציות ו/או כלים פיננסיים
קשורים אחרים; אספקת מידע פיננסי מסוג מחירים עדכניים

(בזמן אמת),  תרשימים עדכניים (בזמן אמת), חדשות עדכניות
(בזמן אמת), לימודים טכניים, תרשימים, ו/או מפות מזג אוויר;
אספקת שירותי מנוי המאפשר למשתתפים לצפות, באמצעות
מסוף ו/או התקן תקשורת נייד, מידע פיננסי עדכני (בזמן אמת)
ו/או היסטורי; הפצת מידע בזמן אמת ו/או היסטורי הקשור
לקניה, מכירה, אדמיניסטרציה, ניהול, פיקוח, הערכה, ו/או
מעקב אחר שווקים גלובליים, שערי מטבע, סחורות עתידיות,
נגזרות ו/או אופציות; אספקת מידע בקשר לנושאים שונים
ותעשיות שיכולים להשפיע על מחירי הסחורות, סחורות

עתידיות ונגזרות שלהן , בטוחות, מניות, אגרות חוב, אופציות,
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; שירותי מתן סיוע לאחרים
בעיבוד, בניתוח, בהערכה, ברישום בטבלאות, בהצגה, באחסון,
באיסוף, ו/או בייצוא של מידע פיננסי; שירותי מתן סיוע לאחרים

בהשלמת עסקאות פיננסיות הקשורות לסחורות, עתידיות
ונגזרות שלהן, בטוחות, מניות, אגרות חוב, אופציות, ו/או כלים
פיננסיים שונים אחרים; שירותי סחר במניות; שירותי עסקאות
בכספים ובמזומנים; שירותי ייעוץ פיננסי; ייעוץ מקצועי בנוגע
למדדים, שערי חליפין, סחורות, עתידיות ונגזרות שלהן ,
בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות ו/או כלים פיננסיים
קשורים אחרים; שירותי סוכנויות נדל"ן, אומדן, ניהול ודמי
תיווך; שירותי הלוואות, משכנתאות, ערבויות; ניהול פיננסי,

מניות ודמי תיווך בטחונות, השקעות פיננסיות, קרנות נאמנות,
שירותי ייעוץ מקצועי ודמי תיווך; שירותים לאספקת המחאות
נוסעים; שירותים פיננסיים המסופקים ע"י בנקים, שירותי
נאמנות; תכנון פיננסי; ניהול אומדנים; השקעות בנאמנות
ושירותי ייעוץ; שירותי להעברות כספים; שירותים פיננסיים,

דהיינו, אספקת מידע וניתוח ביחס לשווקים פיננסיים; ואספקה
של כל אחד וכל השירותים הנ"ל באופן מקוון מרשת מחשבים
גלובלית, האינטרנט, ו/או כל מדיה אלקטרונית אינטראקטיבית

אחרת; הנכללים כולם בסוג 36.

ט"ז שבט תש"ע - 58631/01/2010



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

Owners

Name: IntercontinentalExchange, Inc.

Address: 2100 RiverEdge Parkway  , Atlanta, GA, 30328, 
U.S.A.

Identification No.: 69507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

instruments; real estate agency, valuation, 
management and brokerage; loans, mortgaging, 
guarantees; financial management, shares and 
security brokerage, financial investments, investment 
trusts, consultancy and brokerage services; services 
for the provision of travelers' cheques; financial 
services provided by banks, trusteeship services; 
financial planning; conducting valuations; investment 
trusteeship and advisory services; money 
transmission services; and providing any or all of the 
all the aforesaid services on-line from a global 
computer network, the internet, and/or any other 
interactive electronic media; all included in class 36.

חישוב, הכנה, סיכום, ארגון, צבירה, קומפילציה, איסוף,
הערכה, הרכבה, ניתוח, אומדן, כינוס, ו/או דיווח מדדי מחיר
ו/או מידע קשור לשימוש בעסקאות ביחס למכשירים פיננסיים;
הפצת מדדים עדכניים (בזמן אמת) ו/או היסטוריים ו/או מידע
קשור; חישוב, הרכבה, ודיווח מדדים ומידע קשור עבור חוזים
פיננסיים המתייחסים לדלק גולמי; אספקת שערי פירעון, שערי
מתח רווחים, שערי החלפת מטבע, ו/או שירותים אחרים של
נקיבת שערים; אספקת שירותי הודעות על פיקוח שוק, מדד,

תמחור, ו/או מידע פיננסי; שירותים פיננסיים וביטוחיים; הפעלת
שירותי המרת סחורות ונגזרות של סחורות; הפעלת המרות
עתידיות; הספקת שירותי המרה עבור עסקאות בסחורות,

עתידיות ונגזרות שלהן, בטחונות, מניות, אגרות חוב, אופציות,
ו/או כלים פיננסיים קשורים אחרים; אספקת שירותי המרה

ט"ז שבט תש"ע - 58731/01/2010



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

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Arcade game machines and peripherals therefore; 
game cards for arcade game machines; toys; dolls; 
action figures; stuffed toys; gymnastic and sporting 
articles; all included in class 28.

מכונות משחקי ארקייד וציוד היקפי שלהן; כרטיסי משחק
למכונות משחקי ארקייד; צעצועים; בובות; דמויות צעצוע;
צעצועים ממולאים; פריטי התעמלות וספורט; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215291 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 58831/01/2010



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

Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Meat; beef; chicken; pork; fried potatoes; milk 
products; milk; cheese; butter; pickles; salads; eggs; 
charcuterie; sausages; bacon; ham; roast chicken; 
fried chicken; roast beef; preserved seafoods; 
preserved vegetables; preserved fruits; jellies for 
food; jams; edible oils and fats; all included in class 
29.

בשר; בקר; עוף; חזיר; תפוחי אדמה מטוגנים; מוצרי חלב;
חלב; גבינה; חמאה; חמוצים; סלטים; ביצים; מבחר נקניקים;

נקניקיות; קותלי חזיר; ירך חזיר; עוף צלוי; עוף מטוגן;
רוסטביף; מאכלי ים משומרים; ירקות משומרים; פירות

משומרים; ג'לי למזון; ריבות; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים
כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215292 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 58931/01/2010



Owners

Name: SEGA CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 16250

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Soft drinks; fruit juices; vegetable juices; mineral 
waters; all included in class 32.

משקאות קלים; מיצי פירות; מיצי ירקות; מים מינרלים; הנכללים
כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215294 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59031/01/2010



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

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Milk-based preparations and beverages; milk 
substitutes; milk-based and cream-based desserts; 
yoghurts; all included in class 29.

תכשירים ומשקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; קינוחים על
בסיס חלב ועל בסיס שמנת; יוגורטים; הנכללים כולם בסוג  29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215298 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59131/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 59231/01/2010



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

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, tea-based preparations and beverages; 
iced tea; malt-based preparations; cocoa and cocoa-
based preparations and beverages; breakfast 
cereals; cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; chocolate, chocolate-based 
preparations and beverages, confectionery, candy, 
sweets, biscuits, cakes, cookies, wafers, ice cream, 
products for the preparation of ice cream; all included 
in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, תכשירים

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש; תה, תמציות תה,
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס
לתת; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; דגני בוקר;
חטיפי דגנים, דגנים מוכנים לאכילה; תכשירי דגנים; שוקולד,
תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד, דברי מתיקה, ממתקים,
סוכריות, ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים, גלידה, מוצרים

עבור הכנה של גלידה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215299 מספר סימן

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 59331/01/2010



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

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Non-alcoholic beverages and preparations for 
making non-alcoholic beverages (except essential 
oils); malt-based beverages; isotonic beverages; all 
included in class 32.

משקאות ותכשירים שאינם אלכוהוליים להכנת משקאות שאינם
אלכוהוליים (מלבד שמנים אתרים); משקאות על בסיס לתת;

משקאות איזוטוניים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215300 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59431/01/2010



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

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Fittings for furniture made of metal; all included in 
class 6.

אביזרים ממתכת עבור רהיטים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Easys

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215301 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59531/01/2010



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

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Electric and electronic openers for opening and 
closing of flaps, doors, drawers, especially for 
furniture; all included in class 9.

פותחים חשמליים ואלקטרוניים לפתיחה וסגירת כנפיים,
דלתות, מגירות, במיוחד לריהוט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Easys

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215302 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59631/01/2010



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

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Non-metal fittings for furniture; all included in class 
20.

אביזרים שאינם ממתכת עבור רהיטים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Easys

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215303 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59731/01/2010



Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Power operated drilling, turning and milling tools, 
including related tool holders and couplings; all 
included in class 7.

כלי קדיחה, חריטה וכרסום מופעלי כח, הכוללים מחזיקי
ומצמידי כלי מתאימים; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

CAPTO

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215308 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59831/01/2010



Owners

Name: Neways, Inc.

Address: Springville, Utah, U.S.A.

Identification No.: 65489

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

Nail care preparations, namely, polish which provides 
a hardened coating to the nail, cuticle creams, nail 
creams and lotions; laundry detergents; cosmetics 
skin disinfectants, namely skin toners; hair 
preparations, namely, shampoos, conditioners, gels, 
lotions, and hair sprays; sun tanning preparations; 
shaving gels and soaps; cosmetic skin preparations, 
namely, soaps, skin and facial lotions and creams; 
eye makeups; skin makeup; dental preparations, 
namely, toothpaste and mouthwash; personal 
cosmetic deodorants; cosmetic preparations for bath, 
namely, soaps, gels and bubble bath; disinfectant 
solutions for general household use; sun blocking 
preparations; personal deodorants; and essential oils 
for personal use; all included in class 3.

תכשירים לטיפול בצפורניים ובפרט חומרי הברקה כדי לספק
ציפוי מוקשה לציפורן, משחות לעור מת, משחות ותחליבים

לציפורניים; חומרי ניקוי לכביסה; חומרי חיטוי עבור קוסמטיקה
של העור, ובפירוט מי פנים; תכשירי שיער ובפירוט שמפו,
מייצבים, ג'ל, וסבונים; תכשירי קוסמטיקה לעור, ובפירוט

סבונים, תחליבים ומשחות לעור ולפנים ;מייק-אפ לעיניים; מייק-
אפ לעור;  תכשירים לשיניים, ובפירוט משחות שיניים חומרי
ניקוי פה; דאודורנטים אישיים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים
לאמבטיה, ובפירוט סבונים, ג'ל וקצף לרחצה; תמיסות  חיטוי
לשימוש ביתי כללי; תכשירים להגנה מפני שמש; דאודורנטים
אישיים; ושמנים חיוניים לשימוש אישי; כולם כלולים בסוג 3

.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215313 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 59931/01/2010



Owners

Name: Neways, Inc.

Address: Springville, Utah, U.S.A.

Identification No.: 65489

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

Nutritional, dietary ad herbal supplements; dietary 
drink mix for use as a meal replacemnt; all included 
in class 5.

תוספים תזונתיים, דיאטטיים וצמחיים; תערובות שתיה
דיאטטיות לשימוש כתחליפי אוכל; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215314 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60031/01/2010



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

Owners

Name: Scrigno S.p.A.

Address: Via Casale 975  , Santarcangelo di Romagna 
(RN), 47822, Italy

Identification No.: 69510

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Electrically operated devices for opening and closing 
doors and windows; all included in class 9.

התקנים המופעלים באמצעות חשמל לפתיחה וסגירה של
דלתות וחלונות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215329 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60131/01/2010



U.S.A. , 14/08/2008 ארה"ב , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Address: Pasadena, California, U.S.A.

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

Business networking and communications services, 
all included in class 35.

שירותי רישות ותקשורת עסקית; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ALEXANDRIA

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215337 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60231/01/2010



U.S.A. , 14/08/2008 ארה"ב , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Address: Pasadena, California, U.S.A.

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

Computer services, namely, creating an online 
community for users to form virtual communities; all 
included in class 42.

שירותי מחשבים, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת למשתמשים
ליצירת קהילות וירטואליות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ALEXANDRIA

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215339 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60331/01/2010



Ownersבעלים

Name: Lior Martin שם: ליאור מרטין

Address: כתובת : רחוב שלוה 49  , הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 24113136מספר זיהוי: 24113136

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 25 Iben Gabirol St.  , Tel Aviv, 64078, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 25  , תל אביב, 64078, ישראל

Diamonds; all inclued in class 14. מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסגוים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

מרטין-פרוכטר
Martin-Fruchter

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215346 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60431/01/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Printed camouflage pattern; included in class 16. תבנית הסוואה מודפסת; הכלולה בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTIFADE

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215351 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60531/01/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Textile and textile laminates included in this class; all 
included in class 24.

דברי טקסטיל ושכבות אריג הכלולים בסוג זה; כולם כלולים
בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTIFADE

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215352 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60631/01/2010



Owners

Name: W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Address: Newark, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55822

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Clothing, footwear, headgear, gloves; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, דברי הנלעה; כיסויי ראש, כפפות; כולם כלולים
סוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTIFADE

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215353 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60731/01/2010



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

Owners

Name: Advanced Medical Optics, Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place P.O. Box 25162, 
Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., P.O.B. 2499, 
Tel Aviv, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, ת.ד.2499, תל אביב,
65784, ישראל

Pharmaceutical preparations and ophthalmic 
preparations such as, ophthalmic lubricant eyedrops, 
gels, ointments and solutions for the treatment of eye 
conditions such as dry eye, allergies, inflammation, 
redness and ocular irritation; included in class 5.

תכשירים רוקחיים ותכשירים אופתלמיים כגון, טיפות עיניים
אופתלמיות לסיכוך, ג'לים, משחות ותמיסות לטיפול בבעיות
עיניים כגון עין יבשה, אלרגיות, דלקות, אדמומית וגירוי עיני;

הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215376 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 60831/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 60931/01/2010



U.S.A. , 19/05/2008 ארה"ב , 19/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Marvell World Trade Ltd.

Address: L' Horizon, Gunsite Road Brittons Hill, St. 
Michael, 14027, Barbados

Identification No.: 69525

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

Semiconductors, integrated circuits, and software 
incorporating algorithms for use in the encryption and 
decryption of network and data communications; 
semiconductors, integrated circuits, circuit boards; 
software for printers, imaging, video, digital video, 
video processing, digital subscriber lines (DSL); 
formatter boards; microprocessors, microcontrollers 
and software for embedded microprocessor and 
microcontroller applications; disk drive components, 
pre-amplifiers, read channels; power management 
circuits and processors, communication processors, 
cellular processors, telephony circuits; disk drive 
circuits; data communication processors, both wired 
and wireless; processors and microprocessors for 
multimedia applications; reference design and 
development systems comprising boards, chips, 
peripheral components, interfaces, and 802.11 
wireless local area network devices; included in class 
9.

מוליכים למחצה, מעגלים משולבים ותוכנות המשלבות
אלגוריתמים לשימוש בהצפנות ופיצוח תקשורת רשתות
ומידע;מוליכים למחצה, מעגלים משולבים, לוחות מעגלים;
תוכנות למדפסות, הדמיה, וידאו,וידאו דיגיטאלי, עיבודי
וידאו,העברת מידע בפס רחב     (DSL); לוחות פירמוט;
מיקרופרוססורים, מיקרוקונטרולרים ותוכנות לאפליקציות
מוטמעות במיקרופרוססורים ומיקרוקונטרולים;רכבי כוננים,
מגברי קדם, ערוצי קריאה;מעגלי ומנתחי ניהול כוח, מעבדי

תקשורת, מעבדים סלולאריים, מעגלים טלפונים; מעגלי כוננים;
מעבדי קומוניקצית מידע, קויים ואל-חוטים. מעבדים ומיקרו
מעבדים לאפליקציות מולטימדיה; מערכות עיצוב ופיתוח
המכילות לוחות, שבבים, מרכיבים פריפריאלים, ממשקים

והתקני 802.11 לרשתות אל -חוטיות לוקאליות; הנכללים בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CARRIERSPAN

Trade Mark No. 215377 מספר סימן

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 61031/01/2010



U.S.A. , 22/04/2008 ארה"ב , 22/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Marvell World Trade Ltd.

Address: L' Horizon, Gunsite Road Brittons Hill, St. 
Michael, 14027, Barbados

Identification No.: 69525

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

Semiconductors, integrated circuits, and software 
incorporating algorithms for use in the encryption and 
decryption of network and data communications; 
included in class 9.

מוליכים למחצה, מעגלים משולבים ותוכנות המשלבות
אלגוריתמים לשימוש בהצפנות ופיצוח תקשורת רשתות ומידע.;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LINKCRYPT

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215378 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61131/01/2010



Computer software and programs used for 
transmission or reproducing or receiving of sound, 
images, video or data over a telecommunications 
network or system between terminals and for 
enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks; 
computer software for use in general purpose 
database management; computer e-commerce 
software to allow user to safely place orders and 
make payments in the field of electronic business 
transactions via a global computer network or 
telecommunications network; computer software for 
training and product support for computers and 
mobile phones in the field of communications; 
computer game software for mobile handsets; 
computer software and programs featuring music, 
movies, and animation, computer software for the 
distribution of information and interactive multimedia 
content containing text, images, video and sound to 
users in the field of communications; computer 
software and programs for management and 
operation of wireless telecommunications devices; 
computer software for accessing, searching, indexing 
and retrieving information and data from global 
computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through 
web sites on said networks; computer software for 
sending and receiving short messages and electronic 
mail and for filtering non-text information from the 
data; analog and digital radio transceivers or 
receivers for data, voice, image and video 
communication; electronic game software for mobile 
handsets; cameras, namely photographic cameras, 
digital cameras, motion picture cameras, video 
cameras; systems and apparatus for electric money 
transactions, namely smart cards, smart card 
readers; calculators; cards for communications 
purposes, namely, data cards, modem cards and fax 
modem cards for communication purposes, all for 
use with communications apparatus, modems, global 
positioning units, batteries, battery chargers, power 
adapters, and antennas; all included inclass 9.

תוכנת מחשב ותוכניות בהן נעשה שימוש לשידור או לשיחזור
או לקבלת צליל, תמונות, וידאו או דאטה דרך רשת תקשורת או
דרך מערכת בין מסופים או עבור קידום והקלה על השימוש

והגישה לרשתות מחשב ורשתות טלפון; תוכנת מחשב לשימוש
בניהול כללי של מאגרי מידע; תוכנת מחשב למסחר אלקטרוני

המאפשרת למשתמש להזמין בביטחה ולשלם בתחום
העסקאות האלקטרוניות דרך רשת מחשב גלובלית או רשת
תקשורת; תוכנת מחשב עבור אימון ותמיכת במוצר עבור
מחשבים וטלפונים ניידים בתחום התקשורת; תוכנת משחק
מחשב עבור מכשירים ניידים; תוכנת מחשב ותכניות המציגות
מוסיקה, סרטים ואנימציות, תוכנת מחשב להפצת מידע ותכני
מולטימדיה אינטרקטיביים המכילים טקסט, תמונות, וידאו וצליל
למשתמשים בתחום התקשורת; תוכנת מחשב ותכניות לניהול
והפעלה של מכשירי תקשורת אלחוטיים; תוכנת מחשב להשגת
גישה, הכנת אינדקס, ואחזור מידע ודאטה מרשתות מחשב
גלובליות ורשתות תקשורת גלובליות, ולגלישה וניווט באתרי
אינטרנט ברשתות דלעיל; תוכנת מחשב לשליחה וקבלת
הודעות קצרות ודואר אלקטרוני ולסינון מידע שאינו טקסט
מהדאטה; משדרי רדיו אנלוגיים ודיגיטליים עבור תקשורת

דאטה, קול, תמונה ווידאו; תוכנת משחק אלקטרונית למכשירים
ניידים; מצלמות, בייחוד מצלמות פוטוגרפיות, מצלמות

דיגיטליות, מצלמות קולנוע, מצלמות וידאו; מערכת ומתקן
להעברת כספים אלקטרונים, בייחוד כרטיסים חכמים, קוראי
כרטיסים חכמים; מחשבונים; כרטיסים למטרות תקשורת,
בייחוד כרטיסי דאטה, כרטיסי מודם, וכרטיסי מודם פקס

למטרות תקשורת, הכל לשימוש עם מתקן תקשורת, מודמים,
יחידות מיקום גלובליות, מטעני סוללות, מתאמי חשמל

ואנטנות; הכל כלול בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

FLUENCE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215379 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61231/01/2010



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, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 61331/01/2010



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, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

Wireless telephone services and electronic 
transmission of data and documents via computer 
terminals; all included in class 38.

שירותי טלפון אלחוטי ושידור אלקטרוני של מידע ומסמכים דרך
מסופי מחשב;הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

FLUENCE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215380 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61431/01/2010



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

Owners

Name: JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Address: Volketswil, Switzerland

Identification No.: 18707

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

soaps; perfumery, cosmetics, non-medicinal 
preparations in the form of creams, lotions, 
emulsions and concentrates for skin protection, care 
and treatment, sun-care products, hair care 
preparations, shampoos and hair lotions, deodorants 
and antiperspirants for personal use; included in 
class 3.

סבונים; פרפומריה,קוסמטיקה, תכשירים לא רפואיים בתצורת
קרמים, תחליבים, אמולסיות ותרכיזים להגנה, טיפוח וטיפול
בעור, מוצרי הגנה מהשמש, תכשירים לטיפול בשיער, שמפו

ותחליבי שיער, דאודורנטים ותכשירים נגד הזעה לשימוש אישי;
הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215381 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61531/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; תמרוקים, תמציות שמנים, קוסמטיקה; מי קולון, מי
טואלט, תרסיסי בושם גוף; שמנים, משחות ותחליבים לעור;

קצף גילוח, ג'ל גילוח, תחליבים לפני ולאחר גילוח; אבקת טלק;
תכשירים לאמבט ולמקלחת; תחליבים לשיער; משחות שיניים;
מי-פה לא רפואיים; דאודורנטים; מונעי הזעה לשימוש אישי;

תכשירי טואלט לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CONVICTION

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215396 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61631/01/2010



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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; תמרוקים, תמציות שמנים, קוסמטיקה; מי קולון, מי
טואלט, תרסיסי בושם גוף; שמנים, משחות ותחליבים לעור;

קצף גילוח, ג'ל גילוח, תחליבים לפני ולאחר גילוח; אבקת טלק;
תכשירים לאמבט ולמקלחת; תחליבים לשיער; משחות שיניים;
מי-פה לא רפואיים; דאודורנטים; מונעי הזעה לשימוש אישי;

תכשירי טואלט לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

DARK TEMPTATION

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215397 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61731/01/2010



Australia , 04/04/2008 אוסטרליה , 04/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Legal services including legal services in relation to 
intellectual  property; legal services connected with 
the practice of lawyers, patent  attorneys, trade mark 
attorneys and intellectual property attorneys; legal  
consulting and advisory services; consulting and 
advisory services relating to  the administration and 
costs of intellectual property, nationally and  
internationally; services in relation to national and 
international protection  of intellectual property; 
providing intellectual property portfolio  administration 
management and strategic advice; provision of 
information  relating to all areas of intellectual 
property and legal services; services in  relation to 
patent, trade mark and design applications nationally 
and  internationally; patent cooperation treaty 
national stage entry services;  European patent 
validation services; patent administration services 
including  preparation of patent forms and powers of 
attorney; services relating to the  registration of trade 
marks and designs; patent, trade mark and design 
annuity  services; patent, trade mark, design and 
domain name renewal services; included in class 45.

שירותים משפטיים כולל שירותים משפטיים הקשורים לקניין
רוחני; שירותים משפטיים הקשורים לעסוקם של עורכי דין,

עורכי פטנטים, עורכי דין העוסקים בסימני מסחר וקניין רוחני;
ייעוץ משפטי ושירותי ייעוץ; שירותי ייעוץ הקשורים לניהול

ועלויות של קניין רוחני, ארצי ובינלאומי; שירותים בקשר להגנה
ארצית ובינלאומית של קניין רוחני; אספקת תלקיט קניין רוחני
ניהול אדמיניסטרציה וייעוץ אסטרטגי;אספקת אינפורמציה

בקשר לכל התחומים של הקניין הרוחני וייעוץ משפטי;שירותים
הקשורים בבקשות לפטנטים, סמני מסחר ומדגמים בארץ
ובחו"ל; שירותי אמנות פטנטים בשלב כניסה ארצי; שירותי

תיקוף פטנטים באירופה; שירותי אדמיניסטרצית פטנטים כולל
הכנת טפסי פטנטים ויפויי כוח; שירותים הקשורים לרישום של
סימני מסחר ומדגמים; שירותי תשלום תקופתיים לפטנטים,
סימני מסחר ומדגמים;שירותי חידוש לפטנטים, סמני מסחר,

מדגמים ושמות דומיין; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

INOVIA

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215398 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 61831/01/2010



Owners

Name: PCTFILER Holdings Pty Ltd

Address: Level 11, 61-63 Market Street  , Sydney, 2000, 
Australia

Identification No.: 69527

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

ט"ז שבט תש"ע - 61931/01/2010



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

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Hand tools and implements (hand operated); 
manicure kits (electric and non-electric), tweezers, 
nail clippers, eye lash curlers; razors, razor blades; 
cutlery, knives; spoons and forks; chopsticks; 
kitchenware included in class 8; slices and spatulas 
for serving food; holders adapted for hand tools and 
hand implements; all included in class 8.

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); ערכות
למניקור (חשמליות ולא-חשמליות), פינצטות,  קוצץ ציפורניים,

מעגלי ריסים; תערים, סכיני גילוח; סכו"ם, סכינים; כפות
ומזלגות; מקלות אכילה סיניים; כלי מטבח הנכללים בסוג 8;
מכשירים לפריסה ומריות להגשת אוכל; מחזיקים המותאמים
להחזקת כלי עבודה ידניים ומכשירי עבודה ידניים; הנכללים

כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

M & S

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215399 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62031/01/2010



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

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; clocks, watches, and 
watch and clock cases; watch straps and watch 
bands; cuff links, tie clips and tie pins; 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;  שעונים, שעוני
יד, וקופסאות עבור שעונים ושעוני יד; רצועות  וסרטים לשעוני
יד; חפתים, תופסני עניבה וסיכות לעניבה; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

M & S

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215400 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62131/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 62231/01/2010



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

Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 47518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., P.O.B. 20651, Tel 
Aviv, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, ת.ד.20651, תל אביב, 61201,
ישראל

Air pumps [vehicle accessories]; air vehicles; anti-
skid chains; automobile tires; automobiles; bicycle 
handle bars; bicycle tires;  bicycles; brake linings for 
vehicles; casings for pneumatic tires; seat covers for 
vehicles; covers for tyres;  covers for vehicle wheels; 
cycle tires; adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
cycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes 
for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; 
luggage nets for vehicles; pneumatic tires; repair 
outfits for inner tubes; rims for vehicle wheels; saddle 
covers for bicycles; saddle covers for motorcycles; 
safety belts for vehicle seats; brake segments for 
vehicles; shock absorbers for vehicle; ski carriers for 
cars; spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle 
wheels; tires, solid, for vehicle wheels;  treads for 
retreading tires; treads for vehicles [roller belts]; 
treads for vehicles [tractor type]; tubeless tires for 
bicycles; tubeless tires for cycles; valves for vehicle 
tires; vehicle wheel tires; vehicle wheels; electric 
vehicles; boat; locomotive; windscreen wipers; 
windscreen; included in class 12.

משאבות אוויר (אביזרי רכב); כלי תעופה; שרשראות נגד
החלקה; צמיגים למכוניות; מכוניות; הגה לאופניים; צמיגים
לאופניים; אופניים; רפידות בלמים לרכבים; כיסויים לצמיגים
פנאומטיים; כיסויי מושיבים לרכבים; כיסויים לצמיגים; כיסויים
להגה ברכבים; צמיגים למכשירים דו-גלגליים; טלאיי גומי
מדבקים לתיקון גלילים פנימיים; גלילים פנימיים לאופניים;

גלילים פנימיים למכשירים דו-גלגליים; גלילים פנימיים לצמיגים
פנאומטיים; גלילים פנימיים להגה ברכב; גלילים פנימיים
לצמיגים למכוניות; רשתות למזוודות לרכבים; צמיגים

פנאומטיים; ציוד לתיקון של גלילים פנימיים; מסגרות להגה
לרכב; כיסויי מושב לאופניים; כיסויי מושב לאופנועים; חגורות
בטיחות למושבי רכב; חלקי בלם לרכבים; בולמי זעזועים לרכב;
נושאי מגלשיים למכוניות; מסמרים לצמיגים; יתדות לצמיגים;

צמיגים להגה לרכב; צמיגים, מוצק, להגה לרכב; חישוק
לצמיגים לחידוש צמיגים; חישוק לצמיגים לרכבים (משטח נע);

חישוק לצמיגים ( מיועד לטרקטור); צמיגים ללא גלילים
לאופניים; צמיגים ללא גלילים למכשירים דו-גלגליים; שסתומים

לצמיגי רכב; צמיגים לגלגלי רכב; גלגלים לרכב; רכבים
חשמליים; סירה; קטר; מגבי מגן רוח; מגן רוח; הנכללים בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

KINGSTAR

Trade Mark No. 215402 מספר סימן

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 62331/01/2010



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

Owners

Name: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; clocks, watches, and 
watch and clock cases; watch straps and watch 
bands; cuff links, tie clips and tie pins; 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;  שעונים, שעוני
יד, וקופסאות עבור שעונים ושעוני יד; רצועות  וסרטים לשעוני
יד; חפתים, תופסני עניבה וסיכות לעניבה; הנכללים כולם בסוג

.14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

AUTOGRAPH

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215403 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62431/01/2010



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

Owners

Name: Stanacard, LLC

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 69528

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Providing voice communication services via the 
Internet; voicemail services; call forwarding services; 
all included in class 38.

מתן שירותי תקשורת קולית באמצעות האינטרנט; שירותי דואר
קולי; שירותי העברת שיחות; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

STANA

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215407 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62531/01/2010



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

Owners

Name: QANTAS AIRWAYS LIMITED

Address: Mascot, New South Wales, Australia

Identification No.: 41511

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

Provision of accommodation services including but 
not limited to booking and reserving accomodation; 
travel agency services relating to obtaining meals 
and accommodation; provision of food and 
beverages; restaurant, lounge, cafeteria, bar, 
catering services for travellers; planning, booking and 
information about accommodation via electronic 
contact and communication with customers; all the 
aforesaid being in relation to airline services; 
included in class 43.

אספקת שירותי התאכסנות הכוללים אך לא מוגבלים לרישום
והזמנות;שירותי סוכנות נסיעות הקשורים להזמנת ארוחות

וסידורי התאכסנות; אספקת מזון ומשקאות; שירותי מסעדות,
לאונג'ים, קפיטריות, ברים וקייטרינג למטיילים; תכנון, הזמנה,
אינפורמציה וסידורי התאכסנות באמצעות קשר אלקטרוני
ותקשורת עם לקוחות; כל שנאמר לעיל בהקשר לשירותי

תעופה; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

JETSTAR

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215414 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62631/01/2010



Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sport cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires ; to the exception of vehicles consisting of or 
comprising missile-launchers, structural parts and 
spare parts thereof and to the exception of jet 
aircrafts and spare parts for jet aircrafts; all included 
in class 12.

רכבים, מרכבות, משאיות, טנדרי כלי רכב, כלי רכב שטח-
כביש, אוטובוסים, כלי רכב לפנאי (RV), מכוניות ספורט,
מכוניות מרוץ, מכוניות משא, מלגזות, טרקטורי גרירה

(טרקטורים), וחלקים מבניים ומתאמים עבורם, טרקטורים,
אזעקות נגד גניבה עבור כלי רכב, טלאי גומי נדבקים לתיקון
צמיגים או גלגלים; למעט כלי רכב המכילים או המורכבים עם
משגרי טילים, חלקים מבניים וחלקי חילוף עבורם ולמעט מטוסי
סילון וחלקי חילוף עבור מטוסי סילון; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

FX35

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215417 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62731/01/2010



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

Owners

Name: KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Co., Ltd.)

Address: 10-1, SHINKAWA 2-CHOME  , Chuo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 49807

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Beer; low malt beer; non-alcoholic beverages; 
carbonated drinks (refreshing beverages); aerated 
water; mineral water; seltzer water; waters 
(beverages); fruit flavored water; non-alcoholic fruit 
juice beverages; soy-based beverages, not being 
milk substitutes; extracts of hops for making beer; 
whey beverages; vegetable juices (beverages); non-
alcoholic fruit extracts; preparation for making 
beverages; preparation for making liqueurs; syrups 
for beverages; pastilles for effervescing beverages; 
powders for effervescing beverages; all included in 
class 32.

בירה; בירה קלה; משקאות לא כוהליים; משקאות מוגזים
(משקאות מרעננים); מי סודה; מים מינרלים; מים תוססים; מים
(משקאות); מים בטעמי פירות; משקאות לא כוהליים ממיצי
פירות; משקאות על בסיס סויה, שאינם תחליפי חלב; תמציות
כישות להכנת בירה; משקאות מי-גבן; מיצי ירקות (משקאות);

תמציות פירות לא כוהליים; תכשירים להכנת משקאות;
תכשירים להכנת ליקרים; סירופ עבור משקאות; לכסניות

להתססת משקאות; אבקה להתססת משקאות; הנכללים כולם
בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215418 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62831/01/2010



Owners

Name: Wacker Chemie AG

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 5468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Unprocessed silicone plastics in the form of viscous 
oily compositions as embedding and sealing 
compounds, especially for electrical and electronic 
components; all included in class 1.

פלסטיקים סיליקונים לא מעובדים בצורה של הרכבים שמנוניים
צמיגיים כתרכובות הטמעה ואיטום, במיוחד לרכיבים חשמליים

ואלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

WACKER SilGel

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215421 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 62931/01/2010



U.S.A. , 09/09/2008 ארה"ב , 09/09/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Hach Company

Address: 5600 Lindbergh Drive  , Loveland, Colorado, 
80538, U.S.A.

Identification No.: 69531

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Test kits comprised of chemical reagents for non-
medical purposes for use for testing and analyzing 
water and other aqueous solutions; all included in 
class 1.

ערכות בדיקה מורכבות מחומרים מגיבים כימיים למטרות
שאינם רפואיות לשימוש לבדיקה ואנליזת מים ותמיסות מימיות

אחרות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

HACH HST

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215424 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63031/01/2010



U.S.A. , 09/09/2008 ארה"ב , 09/09/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Hach Company

Address: 5600 Lindbergh Drive  , Loveland, Colorado, 
80538, U.S.A.

Identification No.: 69531

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Electronic warning systems comprised of event 
detection instrumentation, namely automatic liquid 
analyzers, turbidimeters, probes, thermometers and 
pressure sensors, diagnostic software for analyzing 
water and other aqueous solutions, and alarm 
systems; test kits comprised of portable analyzers, 
monitors, probes, and samplers for sampling, testing, 
analyzing and monitoring the safety of water and 
other aqueous solutions; all included in class 9.

מערכות אזהרה אלקטרוניות המורכבות מגילוי תזמור אירוע,
דהיינו אנליזות נוזלים אוטומטיות, טורבידימטר, מכשירי בדיקה,
מדי חום וחיישני לחץ, תכנה דיאגנוסטית לאנליזת מים ותמיסות
מימיות אחרות, ומערכות אזעקה; ערכות בדיקה מורכבות של
אנליזות ניידות, מוניטורים, מכשירי בדיקה, ומדגמים לדגימה,
בדיקת, אנליזת והשגחת הביטחון של המים ותמיסות מימיות

אחרות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

HACH HST

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215425 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63131/01/2010



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

Owners

Name: Christophe CAMBUZAT

Address: 46, allee du Makila  , BASSUSSARRY, 64200, 
France

Identification No.: 69532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

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), traveling bags, sport 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 class 18.

עור וחיקויים שלו; 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, פאוצ'ים; עורות; תיבות
ומזוודות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות

ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

ANGEL HEART

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215426 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63231/01/2010



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

Owners

Name: Sunseeker International Limited

Address: 27-31 West Quay Road  , Dorset, 151, United 
Kingdom

Identification No.: 69533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Boats; water related vehicles and craft; yachts, ships, 
motorboats; speedboats; fishing boats; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 12.

סירות; רכבים וספינות ים; יאכטות, אוניות, סירות מנוע; סירות
מנוע מהירות; סירות דיג; חלקים ואביזרים עבור כל הסחורות

הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

SUNSEEKER

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215430 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63331/01/2010



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

Owners

Name: Sunseeker International Limited

Address: 27-31 West Quay Road  , Dorset, 151, United 
Kingdom

Identification No.: 69533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Boats; water related vehicles and craft; yachts, ships, 
motorboats; speedboats; fishing boats; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 12.

סירות; רכבים וספינות ים; יאכטות, אוניות, סירות מנוע; סירות
מנוע מהירות; סירות דיג; חלקים ואביזרים עבור כל הסחורות

הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215433 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63431/01/2010



Electronic handheld units for the wireless receipt and/ 
or transmission of data that enable the user to keep 
track of or manage personal information and which 
may also have the capacity to transmit and receive 
voice, image and video communication; software for 
the synchronization of data between a remote station 
or unit and a fixed or remote station or unit and 
software which enables and provides one-way and 
two-way wireless connectivity to data; Portable digital 
electronic devices and software related thereto; 
handheld electronic devices for the wireless receipt 
and/or transmission of data; software for the 
redirection of messages, e-mail, and/or other data 
from a personal computer or a server to one or more 
handheld electronic devices; Computer software and 
program for management and operation of wireless; 
telecommunications devices; computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving 
information and data from global computer networks 
and global communication networks, and for 
browsing and navigating through web sites on said 
networks; computer software for sending and 
receiving short messages and electronic mail and for 
filtering non-text information from the data; handheld 
electronic devices for data, voice, image and video 
communication; Computer game software for mobile 
handsets; Electronic game software for mobile 
handsets; all included in class 9

יחידות אלקטרוניות נישאות בכף היד עבור קבלה ו/או שידור
אלחוטי של מידע המאפשר למשתמש לעקוב או לנהל מידע
אישי ואשר יכול גם לשדר ולקבל תקשורת קול, תמונה ווידאו;
תוכנה לסינכרון של דאטה בין תחנות או יחידות מרוחקות
ותחנות או יחידות קבועות או מרוחקות ותוכנה המאפשרת
ומספקת קישוריות חד כיוונית ודו כיוונית לדאטה; מכשיר

אלקטרוני נייד ותוכנה מקורבים; מכשיר אלקטרוני נייד עבור
קבלה ו/או שידור אלחוטי של דאטה; תוכנה עבור הכוונה

מחודשת של הודעות, אי-מייל, ו/או דאטה אחר ממחשב אישי
או שרת למכשיר אלקטרוני נייד אחד או יותר; תוכנת מחשב
ותוכנית עבור ניהול והפעלה של אלחוטי; מתקני תקשורת;

תוכנת מחשב עבור גישה, חיפוש, מפתוח ואחזור מידע ודאטה
מרשתות מחשב גלובליות ורשתות תקשורת גלובליות, ועבור
גלישה וניווט דרך אתרי אינטרנט ברשתות האמורות; תוכנת
מחשב עבור שליחה וקבלת הודעות קצרות ודואר אלקטרוני
עבור סינון מידע שאינו טקסט מהדאטה; מכשירים אלקטרונים
ניידים עבור תקשורת דאטה, קול, תמונה ווידאו; תוכנת משחקי
מחשב עבור טלפונים ניידים; תוכנת משחקים אלקטרונים עבור

טלפונים ניידים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215434 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63531/01/2010



Owners

Name: Acer Incorporated

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 10446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, P.O.B. 2273, Rehovot, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, ת.ד.2273, רחובות, 76122, ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 63631/01/2010



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

Owners

Name: WPP Luxembourg Gamma Sarl

Address: 6 Rue Heine  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69534

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Educational, information, training, and instruction 
services, all relating to the field of healthcare; all 
included in class 41.

שירותים חינוכיים, שירותי מידע, אימון והדרכה, כולם קשורים
לתחום הבריאותי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

INTRAMED

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215438 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63731/01/2010



U.S.A. , 11/04/2008 ארה"ב , 11/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne St.  , Cambridge, 
Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 51446

(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

Pharmaceuticals, namely, proteasome inhibitors; and 
pharmaceutical preparations for the treatment  of 
myelomas, leukemias and cancers; pharmaceutical 
preparations for  use in chemotherapy; all included in 
class 5.

מוצרים פרמצבטיים, דהיינו, מעכבי פרוטאין ותכשירים רפואיים
לטיפול במלנומות, לוקמיה וסרטן; תכשירים רפואיים לשימוש

בכימותרפיה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215441 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63831/01/2010



France , 13/05/2008 , No.083575480 צרפת , 13/05/2008 , מס.083575480

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה ולטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CAVAKALO

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215447 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 63931/01/2010



France , 13/05/2008 צרפת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancer; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה ולטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

NAPTELLI

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215448 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64031/01/2010



France , 13/05/2008 צרפת , 13/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

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, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Pharmaceutical products for the prevention and 
treatment of cancers; included in class 5.

מוצרים רוקחיים למניעה וטיפול של סוגי סרטן; הנכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

INELTAVO

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215449 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64131/01/2010



Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: Kibbutz Naot Mordechai  , D.N. Galil Elyon, 
12120, Israel

כתובת : קיבוץ נאות מרדכי  , ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Identification No.: 520041914מספר זיהוי: 520041914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Adv.

Address: Hagalil Haelyon Area Courtyard p.o.b. 1032, 
Kiryat Shmona, 11019, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : חצר מועצה אזורית הגליל העליון, ת.ד.1032, קרית
שמונה, 11019, ישראל

Shoes; included in class 25. נעליים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215460 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64231/01/2010



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

Cameras; computer hardware and software for 
setting up and configuring local area networks; 
computer hardware and software for setting up and 
configuring wide area networks; computer hardware 
and computer software programs for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia 
applications; computer hardware and software used 
for the control of voice controlled information and 
communication devices;  computer hardware, 
wireless access point (WAP) devices; computer 
networking hardware; encoded integrated circuit  
cards (smart cards) containing programming used to 
firmware in product for more feature increased; 
gateway routers in the nature of computer control 
hardware; integrated circuits and integrated circuit 
cores for use in wireless communications and 
wireless communication equipment and apparati and 
digital signal processors (DSP); LAN (local area 
network) access points for connecting network 
computer users; LAN (local area network) hardware; 
network access server operating software; network 
access server operating hardware; VPN (virtual 
private network) hardware; VPN (virtual private 
network) operating software; WAN (wide area 
network) hardware; WAN (wide area network) 
operating software; wireless computer peripherals; 
network attached storage equipment; Ethernet 
adapter; Ethernet switches; frequency converters; 
print servers; all goods included in class 9.

מצלמות; חומרה ותוכנת מחשב עבור שיבוץ וקונפיגורצית
רשתות אזוריות מקומיות; חומרה ותוכנת מחשב עבור שיבוץ
וקונפיגורצית רשתות אזוריות נרחבות; חומרת מחשב ותוכנת
מחשב לאינטגרציה של טקסט, אודיו, גרפיקה, דמויות דוממות
ותמונות נעות למסירה אינטראקטיבית ליישומי מולטימדיה;

חומרת ותוכנת מחשב לשימוש בבקרה של בקרת אינפורמציה
קולית ומתקני תקשורת; חומרת מחשב, מתקני גישה אלחוטית
נקודתית (WAP) ; חומרת מחשב לרשת; מעגלי כרטיסים

מוצפנים משולבים [כרטיסים חכמים] המכילים תכנות לשימוש
בקשחה במוצר להוספת מאפיין; נתב חיבור רשתי בצורת
חומרת בקרת מחשב; מעגלים משולבים ומרכזי מעגלים

משולבים לשימוש בתקשורת אלחוטית וציוד תקשורת אלחוטית
ואפרטי מעבדי אותות דיגיטלי (DSP) ; LAN (רשת מקומית
אזורית) נקודות גישה לחיבור למשתמשים ברשת מחשב;
חומרת  LAN (רשת מקומית אזורית) ; שרת גישת רשת

VPN  ;להפעלת תוכנה;  שרת גישת רשת להפעלת חומרה
(רשת וירטואלית אישית); חומרת  WAN (רשת אזורית
נרחבת); הפעלת  תוכנת  WAN (רשת אזורית נרחבת);

מחשב אלחוטי היקפי; ציוד אחסון מחובר רשת; מתאם אתרנט;
מתגי אתרנט; ממירי תדר; שרתי דפוס; כל הסחורות נכללות

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215465 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64331/01/2010



Owners

Name: EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Taipei Hsien, Taiwan

Identification No.: 69541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 64431/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Books and magazines featuring ideas, methods and 
instructions relating to home improvement, 
construction, decorating, gardening, landscaping and 
related activities; cardboard boxes; al included in 
class 16.

ספרים ומגזינים המציגים רעיונות, שיטות והוראות המתייחסים
לשיפור הבית, בניה, דקורציה, גינון, שיפור הנוף ופעילויות

נלוות; קופסאות קרטון; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215468 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64531/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Retail outlet store services featuring a variety of 
appliances, building materials, lighting and electrical 
supplies, plumbing supplies, roofing materials, home 
furnishings, home improvement items, tools, outdoor 
power equipment, home safety and security items, 
and landscaping materials; business consultation 
services for building materials, lighting and electrical 
supplies, plumbing supplies, roofing materials, home 
furnishings, home improvement, home safety and 
security; bridal registry services; retail floral store 
services; promoting public awareness of home safety 
and home protection procedures and products and 
distributing written materials, in connection therewith; 
all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית המציגים מגוון של כלים, חומרי בנין,
ציוד תאורה וחשמל, ציוד שרברבות, חומרי קירוי, ריהוט ביתי,
פריטים לשיפור הבית, כלים, ציוד כוח מחוץ לבית, פריטי הגנת
ובטיחות הבית, וחומרי שיפור הנוף; שירותי יעוץ עסקי עבור
חומרי בנין, ציוד תאורה וחשמל, ציוד שרברבות, ציוד קירוי,

ריהוט ביתי, שיפור הבית, הגנת ובטיחות הבית; שירותי רישום
מתנות נישואים; שירותי חנות פרחים קמעונאית; קידום

המודעות הציבורית של בטיחות הבית ותהליכי ומוצרי הגנת
הבית וחלוקת חומרים כתובים בהקשר עימהם; כולם כלולים

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215469 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64631/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Providing extended warranties on appliances and 
home improvement products; credit card services; 
charitable fundraising; all included in class 36.

הענקת אחריות מורחבת על כלים ומוצרים לשיפור הבית;
שירותי כרטיסי אשראי; גיוס הון צדקה; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215470 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64731/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Providing custom cutting of lumber, rope, chain and 
mini blinds; custom pipe threading services; all 
included in class 40.

הענקת שירותי חיתוך לפי הזמנה של קורות, חבל, שרשרת
ווילונות קטנים; שירותי תברוג צינור לפי הזמנה; כולם כלולים

בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215472 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64831/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Educational services, namely, conducting clinics and 
workshops relating to the installation and repair of 
appliances, building materials, lighting and electrical 
supplies, plumbing supplies, roofing materials, home 
furnishings, home improvement items, home safety 
and security items, and landscaping; all included in 
class 41.

שירותי חינוך, דהיינו ארגון וניהול קליניקות וסדנאות הנוגע
להתקנה ותיקון של כלים, חומרי קירוי, ריהוט ביתי, פריטי

שיפור הבית, פריטי הגנת ובטיחות הבית ופריטי שיפור הנוף;
כולם כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215473 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 64931/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Design and/or design consultation services for 
building materials, lighting and electrical supplies, 
plumbing supplies, roofing materials, home 
furnishings, home improvement, home safety and 
security; all included in class 42.

שירותי פיתוח ו/או יעוץ פיתוחי עבור חומרי בניה, ציוד תאורה
וחשמל, ציוד שרברבות, ריהוט ביתי, שיפור הבית, הגנת

ובטיחות הבית; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215474 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65031/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

Address: Wilmington, Delaware, U.S.A.

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
ישראל

Consultation and design services for landscaping and 
landscape gardening; all included in class 44.

שירותי יעוץ ופיתוח עבור שיפור הנוף ועבור גננות נוף; כולם
כלולים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215475 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65131/01/2010



Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 4055, Ra'anana, 
43659, Israel

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4224, רעננה, 43659, ישראל

Bleaching preparations; stain removing preparations 
deodorizing and freshening preparations for use on 
clothing and textiles; soaps for brightening textiles; 
cleaning preparations; polishing, scouring and 
abrasive preparations; fabric softening preparations 
for laundry use; detergents; preparations and 
substances, all for laundry use; preparations for 
washing clothing and textiles by hand; laundry starch; 
liquid or solid fabric conditioning preparations; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה; תכשירים להסרת כתמים; תכשירי דאודורנט
וריענון לשימוש על בדים וטקסטיל; סבונים להלבנת טקסטיל;
תכשירי ניקוי; צחצוח; תכשירי מיקור ושפשוף; תכשירים לריכוך
בדים לשימוש בכביסה, דטרגנטים; תכשירים וחומרים, כולם

לשימוש בכביסה; תכשירים לשטיפה ידנית של בגדים וטקסטיל;
עמילן לכביסה; תכשירים לטיפול בבדים במצב מוצק או נוזל;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215476 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65231/01/2010



Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 4055, Ra'anana, 
43659, Israel

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4055, רעננה, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 He'amel Street, P.O.B. 43659, Ra'anana, 
4224, Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, ת.ד.4224, רעננה, 43659, ישראל

Bleaching preparations; stain removing preparations 
deodorizing and freshening preparations for use on 
clothing and textiles; soaps for brightening textiles; 
cleaning preparations; polishing, scouring and 
abrasive preparations; fabric softening preparations 
for laundry use; detergents; preparations and 
substances, all for laundry use; preparations for 
washing clothing and textiles by hand; laundry starch; 
liquid or solid fabric conditioning preparations; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה; תכשירים להסרת כתמים; תכשירי דאודורנט
וריענון לשימוש על בדים וטקסטיל; סבונים להלבנת טקסטיל;
תכשירי ניקוי; צחצוח; תכשירי מיקור ושפשוף; תכשירים לריכוך
בדים לשימוש בכביסה, דטרגנטים; תכשירים וחומרים, כולם

לשימוש בכביסה; תכשירים לשטיפה ידנית של בגדים וטקסטיל;
עמילן לכביסה; תכשירים לטיפול בבדים במצב מוצק או נוזל;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215477 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65331/01/2010



U.S.A. , 14/08/2008 ארה"ב , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Address: Pasadena, California, U.S.A.

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

Providing an online forum for companies to form 
virtual communities and spaces; providing an online 
forum for companies to operate and manage virtual 
office, laboratory and research spaces; provide an 
online forum for companies to showcase, display, 
demonstrate and promote new and innovative ideas 
and technologies, products and services; provide an 
online center for networking and communications in 
the scientific, research and technology communities; 
all included in class 38.                    .

אספקת פורום מקוון לחברות ליצירת קהילות ומרחבים
וירטואליים; אספקת פורום מקוון לחברות לניהול ולתפעול

משרד, מעבדה ושטחי מחקר וירטואליים; אספקת פורום מקוון
לחברות על מנת שהללו יוכלו להציג לראווה, להראות, להדגים
ולקדם רעיונות וטכנולוגיות, מוצרים ושירותים; אספקת מרכז
מקוון עבור קשירת קשרים עסקיים וקוניקציות בקהילות מדע,

מחקר וטכנולוגיה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

LABSPACE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215480 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65431/01/2010



U.S.A. , 14/08/2008 ארה"ב , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Address: Pasadena, California, U.S.A.

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Address: 4 Weizman Street  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

Computer services, namely, creating an online 
community for users to form virtual communities; all 
included in class 32.

שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים
ליצירת קהילות וירטואליות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

LABSPACE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215481 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65531/01/2010



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

Ownersבעלים

Name: Chopin Drinks Ltd. שם: שופן משקאות בע"מ

Address: 7 La Guardia Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לה גווארדיה 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

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

Services related to providing food and drink; proding 
food and drink for parties; snack bar servcies; bar 
servcies; public house servies; restaurant services; 
all included in class 43.

שירותים הנוגעים לאספקת מזון ומשקה; אספקת מזון
ומשקאות למסיבות; שירותי בר; שירותי פאב; שירותי מסעדה;

הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215489 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65631/01/2010



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

Owners

Name: Sharagano International LLC

Address: 1 Cape May Street  , Harrison, NY, 07029, 
U.S.A.

Identification No.: 69552

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

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

SHARAGANO

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215505 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65731/01/2010



Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Apparatus for heating milk and for making foam while 
heating milk; electric apparatus for preparing 
beverages; electric coffee machines, coffee makers 
and percolators; all included in class 11.

מכשירים לחימום חלב והכנת קצף בזמן חימום החלב;
מכשירים חשמליים להכנת משקאות; מכונות קפה חשמליות,
מכונות להכנת קפה ופרקולאטורים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

CITIZ

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215511 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65831/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215523 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 65931/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215524 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66031/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215525 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66131/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215526 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66231/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215527 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66331/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215530 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66431/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

MTN DEW

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215533 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66531/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

MTN DEW

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215534 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66631/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215535 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66731/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215536 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66831/01/2010



Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 
10577, North Carolina Corporation, U.S.A.

Identification No.: 381

(North Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; all included in 
class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215537 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 66931/01/2010



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

Owners

Name: Matuse, Inc

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69560

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Protective clothing, headgear and footwear; wetsuits 
and diving suits; swimming jackets; goggles; 
underwater face masks and flippers; diving suits and 
divers' masks; goggles for sports; sunglasses; parts 
and fittings for the aforesaid goods; all included in 
class 9.

דברי הלבשה, כיסויי ראש והנעלה להגנה; חליפות למים
וחליפות צלילה; ז'קטים לשחייה; משקפות; מסיכות פנים תת
מימיות וסנפירים; חליפות צלילה ומסיכות צוללנים; משקפות
לספורט; משקפי שמש; חלקים ואביזרים לסחורות האמורות

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MATUSE

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215582 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67031/01/2010



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

Owners

Name: Matuse, Inc

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69560

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Clothing, headgear and footwear; wetsuits and 
swimsuits; waterproof clothing; T-shirts; fleece tops 
and jackets; all included in class 25.

דברי הלבשה, כיסויי ראש והנעלה; חליפות למים ובגדי ים;
דברי הלבשה חסינים למים; חולצות טי; כיסויים ומעילים מפליז;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

MATUSE

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215583 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67131/01/2010



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

Owners

Name: Matuse, Inc

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69560

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Protective clothing, headgear and footwear; wetsuits 
and diving suits; swimming jackets; goggles; 
underwater face masks and flippers; diving suits and 
divers' masks; goggles for sports; sunglasses; parts 
and fittings for the aforesaid goods; all included in 
class 9.

דברי הלבשה, כיסויי ראש והנעלה להגנה; חליפות למים
וחליפות צלילה; ז'קטים לשחייה; משקפות; מסיכות פנים תת
מימיות וסנפירים; חליפות צלילה ומסיכות צוללנים; משקפות
לספורט; משקפי שמש; חלקים ואביזרים לסחורות האמורות

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215584 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67231/01/2010



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

Owners

Name: Matuse, Inc

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69560

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Clothing, headgear and footwear; wetsuits and 
swimsuits; waterproof clothing; T-shirts; fleece tops 
and jackets; all included in class 25.

דברי הלבשה, כיסויי ראש והנעלה; חליפות למים ובגדי ים;
דברי הלבשה חסינים למים; חולצות טי; כיסויים ומעילים מפליז;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215585 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67331/01/2010



European Community Trade Mark , 
15/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 15/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 48187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery and imitation jewellery; 
precious and semi-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
ותכשיטים מלאכותיים; אבנים יקרות ויקרות למחצה; שעונים

ומכשירים כרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215586 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67431/01/2010



European Community Trade Mark , 
15/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 15/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 48187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Retail and wholesale services, advertising and 
marketing services, all in the field of precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות, שירותי פרסום ושיווק, כולם
בתחום של מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות

יקרות או המצופים בהן, תכשיטים ותכשיטים מלאכותיים,
אבנים יקרות ויקרות למחצה; שעונים ומכשירים כרונומטריים;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215587 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67531/01/2010



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

Owners

Name: Matuse, Inc

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69560

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Rubber, foam rubber; foam rubber materials; 
waterproof materials; all included in class 17.

גומי, גומי ספוגי; חומרים מגומי ספוגי; חומרים חסיני מים;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

GEOPRENE

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215589 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67631/01/2010



Owners

Name: LORIS AZZARO B.V.

Address: Strawinskylaan 3105, ZX Amsterdam , The 
Netherlands

Identification No.: 39110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Perfumery products; all included in class 3. מוצרי בישום; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

METEOR

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215590 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67731/01/2010



Owners

Name: Meritas Malta Holdings Limited

Address: 171 Old Bakery Street  , Valletta, Malta

Identification No.: 69566

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Providing educational services, namely, courses of 
instruction for kindergarten through 12th grade and 
operation of private schools for kindergarten through 
12th grade; summer camps for kindergarten through 
12th grade; all included in class 41.

אספקת שירותי חינוך, דהיינו, קורסי הדרכה לגני ילדים עד
כיתה י"ב ותפעול של בתי-ספר פרטיים לגני ילדים עד כיתה
י"ב; מחנות קיץ לגני ילדים עד כיתה י"ב; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

MERITAS

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215601 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67831/01/2010



The colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 483C, blue in pantone shade 282C, gold in 
pantone shade 126C and yellow in pantone shade 
123C.

הצבעים הנראים בסימן הם; אדום בגוון פנטון 483C, כחול
בגוון פנטון 282C, זהב בגוון פנטון 126C וצהוב בגוון פנטון

.123C

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Meritas Malta Holdings Limited

Address: 171 Old Bakery Street  , Valletta, Malta

Identification No.: 69566

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Providing educational services, namely, courses of 
instruction for kindergarten through 12th grade and 
operation of private schools for kindergarten through 
12th grade; summer camps for kindergarten through 
12th grade; all included in class 41.

אספקת שירותי חינוך, דהיינו, קורסי הדרכה לגני ילדים עד
כיתה י"ב ותפעול של בתי-ספר פרטיים לגני ילדים עד כיתה
י"ב; מחנות קיץ לגני ילדים עד כיתה י"ב; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215602 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 67931/01/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: American Family Life Assurance Company of 
Columbus

Address: Columbus, GA, U.S.A.

Identification No.: 65612

(Nebraska Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Insurance underwriting services in the fields of 
dental, health, life, cancer, hospital intensive care, 
accident and disability, hospital indemnity, hospital 
confinement indemnity, Medicare supplement, 
sickness, home healthcare, long-term healthcare, 
and convalescent healthcare; all included in class 36.

שירותי חיתום ביטוח בתחום הטיפול הדנטלי, בריאותי, חיים,
סרטן, טיפול נמרץ בבית חולים, תאונה ונכות, פיצוי בית חולים,
פיצוי ריתוק בבית חולים, תוספות מדיקר, חולי, טיפול בריאותי
ביתי,  טיפול בריאותי רחוק טווח, טיפול בריאותי החלמתי;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215604 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68031/01/2010



Owners

Name: Multisorb Technologies, Inc.

Address: 325 Harlem Road  , Buffalo, New York, U.S.A.

Identification No.: 67495

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Desiccant packets for absorbing moisture from 
closed containers; all included in class 1.

חבילות בעלות חומר מייבש לספיחת לחות ממיכלים סגורים;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

STRIPPAX

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215607 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68131/01/2010



Switzerland , 12/08/2008 שוויץ , 12/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: P.O.B. 5352, Beer Sheva, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : ת.ד.5352, באר שבע, 84152, ישראל

Vaccines for human use; All included in Class 05. חיסונים לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215618 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68231/01/2010



Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, chemical preparations for 
the treatment of seeds, fertilizer; all included in class 
1.

תכשירים כימיים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות, תכשירים
כימיים עבור הטיפול בזרעים, דשן; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

BECANO

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215621 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68331/01/2010



Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides; all included in 
class 5.

תכשירים לקטילת עשבים והשמדת רמשים, קוטלי חרקים,
קוטלי עשבים, קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BECANO

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215622 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68431/01/2010



Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, chemical preparations for 
the treatment of seeds, fertilizer; all included in class 
1.

תכשירים כימיים לשימוש בחקלאות, גננות ויערנות, תכשירים
כימיים עבור הטיפול בזרעים, דשן; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ALION

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215623 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68531/01/2010



Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד.13239, תל אביב,
61131, ישראל

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides; all included in 
class 5.

תכשירים לקטילת עשבים והשמדת רמשים, קוטלי חרקים,
קוטלי עשבים, קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ALION

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215624 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68631/01/2010



Benelux , 18/09/2008 בנלוקס , 18/09/2008

Priority Date דין קדימה

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 mark is for the colors pink (PMS 220) and grey 
(PMS 410)

ׂ( PMS 410 ) ואפור ( PMS 240) הסימן עבור הצבעים ורוד

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Econcern N.V.

Address: KL UTRECHT, The Netherlands

Identification No.: 69572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

Solar cells and other installations for the conversion 
of sustainable energy, not included in other classes; 
electronic devices/equipment which works using 
sustainable energy, if included in this class; all 
included in class 9.

תאים סולארים ומתקנים אחרים להמרה של אנרגיה קיימת,
שאינם נכללים בסוגים אחרים; מתקנים/ציוד אלקטרוני אשר

עובדים באמצעות אנרגיה קיימת, אם נכללים בסוג זה; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215638 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68731/01/2010



Benelux , 18/09/2008 בנלוקס , 18/09/2008

Priority Date דין קדימה

Business mediation and consultancy relating to the 
establishment of contacts between various parties 
with a view to setting up projects for the reduction of 
greenhouse effects; publicity on, and the promotion 
of, sustainable energy, including via the use of media 
and communication; business mediation with regard 
to the purchase and sale of solar panels, solar cells, 
solar boilers and related conversion systems for 
sustainable energy; business mediation relating to 
the purchase and sale of energy, including via the 
Internet; the setting up and managing of databanks 
pertaining to energy products and related products; 
the provision of marketing information and results 
from price comparisons using databanks; cost price 
analyses; the commercial realisation of projects and 
the related management tasks, also referred to as 
project management, and process management and 
consultancy on this matter; administrative services 
relating to the setting up of companies, legal entities 
and business and the business administration and 
management thereof; business management and 
economic consultancy in the field of sustainable 
energy and energy saving provided to companies 
(government) authorities and consumers; business 
and publicity assistance with company management; 
administrative services with the framework of 
acquiring permits; all included in class 35.

תיווך בעסקים וייעוץ הקשור לכינון קשרים בין משתתפים שונים
עם ראיה להקמת פרוייקטים להפחתת אפקטי חממה; פרסום
וקידום של אנרגיה קיימת, לרבות באמצעות השימוש במדיה
ובקומוניקציות; תיווך בעסקים בהקשר של רכישה ומכירה של
לוחות סולאריים, תאים סולאריים, דוד חימום סולארי ומערכות
המרה אחרות לאנרגיה קיימת; תיווך בעסקים בהקשר של

רכישה ומכירה של אנרגיה קיימת, לרבות באמצעות האינטרנט;
הקמה וניהול של בנקי נתונים המתייחסים למוצרי אנרגיה

ומוצרים קשורים; אספקה של מידע שיווקי ותוצאות מהשוואות
מחיר על ידי שימוש בבנקי נתונים; אבחון מחיר עלות; המחשת
מסחר של פרויקטים ומשימות ניהול קשורות, המיוחסת גם
כפרויקט ניהול ותהליך ניהול וייעוץ בנושא זה; שירותי

אדמיניסטרציה הקשורים להקמה של חברות, ישויות משפטיות
ועסקיות ואדמיניסטרצית עסקים וניהול שלהם ניהול עסקים
וייעוץ כלכלי בתחום של אנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה
המסופק לחברות (ממשלה) רשויות וצרכנים; סיוע עסקי

ופרסומי לניהול חברה; שירותים אדמיניסטרטיביים במסגרת
רכישת רישיונות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215640 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 68831/01/2010



Owners

Name: Econcern N.V.

Address: KL UTRECHT, The Netherlands

Identification No.: 69572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

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.

The mark is for the colors pink (PMS 220) and grey 
(PMS 410)

ׂ( PMS 410 ) ואפור ( PMS 240) הסימן עבור הצבעים ורוד

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ז שבט תש"ע - 68931/01/2010



Benelux , 18/09/2008 בנלוקס , 18/09/2008

Priority Date דין קדימה

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.

The mark is for the colors pink (PMS 220) and grey 
(PMS 410)

ׂ( PMS 410 ) ואפור ( PMS 240) הסימן עבור הצבעים ורוד

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Financial services; financial consultancy and advising 
in the field of subsidy provision relating to sustainable 
energy to companies, governments and consumers; 
financing and mediation in connection with the 
financing of sustainable energy projects; the 
management of real estate; mediation and appraisal 
work relating to real estate and mortgages (estate 
agency); capital management; the leasing of real 
estate; estate agency work relating to real estate; 
financial management of funds, also in relation to the 
trade in emission rights; financial participation in 
businesses and companies; financial support and 
consultancy, including in the area of trade in 
emission rights pertaining to the emission of 
greenhouse gases; financing of projects in the field of 
sustainable energy and energy saving; financial 
support for companies; financial support for 
companies; financing projects in the field of 
sustainable energy and energy saving; all included in 
class 36.

שירותים פיננסיים; ייעוץ פיננסי וייעוץ בתחום של מתן סובסידיה
הקשור לאנרגיה קיימת לחברות, ממשלות, וצרכנים; מימון
ותיווך בקשר למימון פרויקטים של אנרגיה קיימת; ניהול של
נדל"ן; תיווך ואומדן עבודה הקשורים לנדל"ן ומשכנתאות

(סוכנות נכסים); ניהול הון; שכירות של נדל"ן; עבודת סוכנות
נכסים הקשורה לנדל"ן; ניהול פיננסי של השקעות, הקשור גם
למסחר בזכויות פליטה; השתתפות פיננסית בעסקים וחברות;
תמיכה פיננסית וייעוץ, לרבות בתחום של מסחר בזכויות פליטה
המתייחס לפליטה של גזי חממה; מימון פרויקטים בתחום של
אנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה; תמיכה פיננסית לחברות;

פרויקטים פיננסיים בתחום של אנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215641 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 69031/01/2010



Owners

Name: Econcern N.V.

Address: KL UTRECHT, The Netherlands

Identification No.: 69572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 69131/01/2010



Benelux , 18/09/2008 בנלוקס , 18/09/2008

Priority Date דין קדימה

Technical and scientific research relating to 
sustainable energy and energy saving including, but 
not limited to, the area of wind energy, biomass, solar 
energy and hydrogen technology, as well as relevant 
consultancy work; planning and consultancy services 
for building and construction within the framework of 
the development of sustainable energy projects on 
the basis of wind, water, biomass and the sun; 
consultancy and research relating to the reduction of 
greenhouse gas emissions; testing and inspection 
services; services by architects, engineers and 
surveyors; the drawing up of expert reports by 
engineers or laboratory technicians; the performance 
of feasibility studies; scientific and technological 
services connected to sustainable energy and energy 
saving, and related research; the provision of the 
above mentioned services within the framework of 
the development of projects, including in relation to 
the development of sustainable energy projects on 
the basis of wind, water, biomass and the sun, and 
within the framework of the development of real 
estate and energy infrastructures whereby 
economical and sustainable energy consumption is 
key, both through the application of techniques to 
generate energy and through the responsible use of 
materials, as well as the provision of relevant 
information and consultancy on these matters, 
provided via the Internet or otherwise; all included in 
class 42.

מחקר טכני ומדעי הקשור לאנרגיה קיימת וחסכון באנרגיה,
הכולל אך לא מוגבל לתחום של אנרגיית רוח, ביומסה, אנרגיה

סולארית וטכנולוגית מימן, וכמו כן כעבודת ייעוץ רלוונטי;
שירותי תכנון וייעוץ לבניין ובניה במסגרת העבודה של פיתוח
של פרויקטים של אנרגיה קיימת בבסיס של רוח, מים, ביומסה
ושמש; ייעוץ ומחקר הקשורים להפחתה של פליטות גז חממה;
שירותי בחינה ופיקוח; שירותי ארכיטקטים, מהנדסים או טכנאי

מעבדה; ביצוע של מחקרי סבירות; שירותים מדעיים
וטכנולוגיים הקשורים לאנרגיה וחסכון באנרגיה, ומחקר קשור;
אספקה של השירותים המוזכרים לעיל במסגרת העבודה של
פיתוח של פרויקטים, לרבות בהקשר לפיתוח של פרויקטים של
אנרגיה קיימת על בסיס רוח, מים, ביומסה ושמש, ובמסגרת
העבודה בה פיתוח נדל"ן ויסודות אנרגיה שדרכה אנרגיה

אקונומית וצריכת אנרגיה קיימת הם מפתח, שניהם דרך יישום
של טכניקות לתפעול אנרגיה ודרך שימוש אחראי של חומרים,

וכמו כן הספקה של מידע רלוונטי וייעוץ בנושאים אלה,
המסופקים באמצעות האינטרנט או בדרך אחרת; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215643 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 69231/01/2010



Owners

Name: Econcern N.V.

Address: KL UTRECHT, The Netherlands

Identification No.: 69572

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

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.

The mark is for the colors pink (PMS 220) and grey 
(PMS 410)

ׂ( PMS 410 ) ואפור ( PMS 240) הסימן עבור הצבעים ורוד

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ז שבט תש"ע - 69331/01/2010



Germany , 28/04/2008 גרמניה , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Machines and mechanical apparatus and parts 
thereof for the industrial manufacturing and process 
technology for the chemical, pharmaceutical, food 
and beverage industry, and for agricultural and dairy 
purposes; machines, mechanical apparatus, machine 
parts and plants composed of the afore mentioned 
machines and apparatus for the chemical, 
pharmaceutical, food and beverage industry, and for 
agricultural and dairy purposes; machines for the 
energy and power plant industry as far as comprised 
in class 7; machines for the energy technology, as far 
as comprised in class 07; heat-exchangers as 
machine parts; compressors for refrigerating plants; 
electromechanical apparatus for the preparation of 
food; machines to agglomerate, granulate and 
laminate (coating) of materials and plants composed 
of the afore mentioned goods for applying the liquid 
bed technology for commercial purposes; machines 
and plants composed thereof to agglomerate, 
granulate and laminate (coating) of materials for use 
in the spraying technology for commercial purposes, 
as far as comprised in class 07; parts of the afore-
mentioned goods as far as contained in class 07; all 
afore-mentioned goods also manufactured according 
to customers' order; all included in class 7;

מכונות ומכשירים מכניים וחלקים עבורם לייצור תעשייתי
ותהליך טכנולוגי עבור התעשייה הכימית, הפרמצבטית, המזון
והמשקאות, ולמטרות חקלאות וחליבה; מכונות, מכשירים

מכניים, חלקי מכונות ומתקנים תעשייתיים המורכבים ממכונות
ומכשירים עבור התעשייה הכימית, הפרמצבטית, המזון

והמשקאות ולמטרות חקלאות וחליבה, שנזכרו לעיל; מכונות
עבור כורים אנרגיים ותחנות הכח ככל שנכללים בסוג 7; מכונות
עבור כורים אנרגיים ככל שנכללים בסוג 7; מחליפי חום כחלקי
מכונות; מדחסים למתקני קירור; מכשירים אלקטרומכניים

להכנת מזון; מכונות לאגרגציה, גרנולציה ולמינציה (ציפוי) של
חומרים ומפעלים המורכבים מהטובין האמורים לשימוש
בטכנולוגיית מיטת הנוזלים למטרות מסחריות; מכשירים
ומפעלים המורכבים כאמור לאגרגציה, גרנולציה ולמינציה
(ציפוי) של חומרים לשימוש בטכנולוגיית הריסוס למטרות

מסחריות, ככל שנכללים בסוג 7; חלקים של הטובין האמורים
הנכללים בסוג 7; כל הטובין האמורים גם כאשר מיוצרים

בהתאם לדרישת הצרכן; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215647 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 69431/01/2010



Owners

Name: GEA Group Aktiengesellschaft

Address: Bochum, Germany

Identification No.: 62589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 69531/01/2010



Germany , 28/04/2008 גרמניה , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply apparatus and sanitary facilities; machines, 
mechanical apparatus and plants composed of the 
afore said goods for the manufacturing of gases and 
chemical products by using thermal processes; 
machines for the industrial ventilation and cooling 
technology as far as comprised in class 11, in 
particular cooling aggregates and cooling machines; 
machines for the industrial heat technology, as far as 
comprised in class 11; machines for drying and 
cooling purposes as parts of plants for applying the 
liquid bed technology for commercial purposes; 
machines for drying materials by using the spray 
drying technology; parts of the afore-mentioned 
goods, all goods also manufactured according to 
customer's order; all included in class 11.

מכשירים לתאורה, חימום, ייצור אדים, בישול, קירור, ייבוש,
איוורור, מכשירים לאספקת מים ואמצעים סניטריים; מכונות,

מכשירים מכניים ומתקנים תעשייתיים המורכבים מהטובין הנ"ל
לייצור גאזים וכימיקלים תוך שימוש בעיבוד תרמי; מכונות
לאיוורור תעשייתי וטכנולוגיית קירור ככל שנכללים בסוג 11,

בעיקר אגרגטורים לקירור ומכונות קירור; מכונות עבור תעשיית
טכנולוגיית החימום ככל שנכללים בסוג 11; מכונות למטרות

ייבוש וקירור כחלק ממפעלים ליישום טכנולוגיית מיטת הנוזלים
למטרות מסחריות; מכונות לייבוש חומרים ע"י שימוש

בטכנולוגיית ייבוש בריסוס; חלקים של הטובין האמורים, כמו כן
כל הטובין שמיוצרים בהתאם לדרישת הצרכן; הנכללים כולם

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215648 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 69631/01/2010



Owners

Name: GEA Group Aktiengesellschaft

Address: Bochum, Germany

Identification No.: 62589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 69731/01/2010



Germany , 28/04/2008 גרמניה , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: GEA Group Aktiengesellschaft

Address: Bochum, Germany

Identification No.: 62589

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

Building construction, including building of industrial 
and mechanical installations; repair services, 
installation services, maintenance; all services 
regarding industrial plants and machines; all included 
in class 37.

בניית מבנים, כולל בניית התקנים תעשייתיים ומכניים; שרותי
תיקונים, שרותי התקנה, תחזוקה; כל השרותים מתייחסים
למפעלים ומכונות תעשייתיים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215649 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 69831/01/2010



ט"ז שבט תש"ע - 69931/01/2010



Germany , 28/04/2008 גרמניה , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

Owners

Name: GEA Group Aktiengesellschaft

Address: Bochum, Germany

Identification No.: 62589

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

Administration, control and granting of license rights; 
architectural and construction drafting and 
consultancy; engineering; providing expert opinion; 
technical consultancy and providing of expertise; 
design, technical development and technical planning 
of industrial installations and machines; technical 
project management for the projection of industrial 
installations and machines; material testing; industrial 
analysis and research services;  creation/design of 
new products; electronic saving of data; rental of 
computer capacity for data processing; data 
programming; technical planning and supervising 
services, including engineering services to control, 
lead and supervise technical processes in industrial 
installations; all the aforesaid services for others; all 
included in class 42.

אדמיניסטרציה, בקרה והענקת זכויות רישוי; ייעוץ אדריכלי
ובקשר לשרטוט קונסטרוקציה; הנדסה; מתן חוות דעות

מומחה; יעוץ טכני ואספקת מומחיות; עיצוב פיתוח טכני ותכנון
טכני של התקנות תעשייתיות ומכונות; ניהול טכני של

פרוייקטים בקשר עם תכניות של מכונות ומתקנים תעשייתיים;
בדיקת חומרים; אנליזה תעשייתית ושירותי מחקר;  עיצוב/תכנון
מוצרים; שמירת נתונים אלקטרונית; השכרת נפחי מחשבים
לעיבוד נתונים; עיבוד נתונים; תכנון טכני ושירותי השגחה,
לרבות שירותי הנדסה לשליטה, הובלה ופיקוח על תהליכים
טכניים במתקני תעשיה; כל השירותים האמורים לאחרים;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 215651 מספר סימן

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

ט"ז שבט תש"ע - 70031/01/2010



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

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; Clocks, watches, 
bracelets, badges of precious metal, beads, body-
piercing rings, brooches (jewelry), buckles, cases for 
watches and clocks,  charity bracelets, charms 
(jewelry), chokers, clip earrings, collectible coins, 
costume jewelry, cufflinks, ear clips, ear studs, ear 
plugs, earrings, key rings of precious metals, figures 
and figurines of precious metals, hat ornaments, 
holiday ornaments of precious metals, imitation 
jewelry, jewel chains, jewel pendants, jewelry boxes 
and cases, jewelry for the head, jewelry organizers, 
pins, ring holders, amulets, anklets, lockets, 
medallions, medals, neck chains, necklaces, ankle 
bracelets, ornament pins, pendants, rings, sculptures 
of precious metals, shirt studs, stopwatches, tie 
bards, tie clips, tie fasteners, tie pins, tie tacks, 
cufflinks, body jewelry, belly rings, wristwatches, 
watch bands and straps, watch boxes, watch 
bracelets, watch chains, works of art of precious 
metal; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים; שעונים, שעוני
יד, צמידים, סמלים ממתכת יקרה, מחרוזות, טבעות פירסינג
לגוף, מכבנות (תכשיטים), אבזמים, נרתיקים לשעונים ושעוני
יד, צמידי צדקה, קמעות (תכשיטים), מחרוזות לצוואר, עגילים
נצמדים, מטבעות הניתנים לאיסוף, תכשיטי לבוש, חפתים,
אטבים לאוזניים, נעצים לאוזניים, אטמי אוזניים, עגילים,

מחזיקי מפתחות ממתכות יקרות, דמויות ופסלונים ממתכות
יקרות, קישוטים לכובע, קישוטים ממתכות יקרות לחגים, חיקויי
תכשיטים, שרשרות תכשיט, תליוני תכשיט, נרתיקים ותיבות
לתכשיטים, תכשיטים לראש, ארגוניות לתכשיטים, סיכות,

מחזיקי טבעות, קמיעות, קרסוליות, תליוני משכית, מדליונים,
מדליות, שרשרות לצוואר, ענקים, צמידי קרסול, סיכות לקישוט,
תליונים, טבעות, פסלים ממתכות יקרות, כפתורים לחולצה,

שעוני עצר, עיטורים לעניבה, אטבים לעניבה, מהדקים לעניבה,
סיכות לעניבה, נעצים לעניבה, חפתים, תכשיטי גוף, טבעות
לטבור, שעוני יד, רצועות וסרטים לשעון, קופסאות לשעון,

צמידים לשעון, שרשרות לשעון, עבודות אמנות ממתכות יקרות;
הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215668 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70131/01/2010



Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: Chicago, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, P.O.B. 11490, Tel Aviv, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד.11490, תל אביב, 61114,
ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 70231/01/2010



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

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Dietetic substances adapted for medical use, food for 
infants and invalids; included in class 5.

חומרים דיאטטיים  מותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות
ולבעלי מום; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PEPTICATE

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215695 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70331/01/2010



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

Owners

Name: SHS INTERNATIONAL LTD.

Address: 100 Wavertree Boulevard  , Liverpool, United 
Kingdom

Identification No.: 60390

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד.12704, הרצליה, 46733, ישראל

Pharmaceutical products for use in the treatment of 
bariatric surgery patients; dietetic substances 
adapted for medical use; food for special dietary use; 
food supplements adapted for medical use; dietary 
nutritional supplements; included in class 5.

מוצרי רוקחות לשימוש בטיפול במטופלי ניתוח הרזיה; חומרים
דיאטטיים מותאמים לשימוש רפואי; מזון לשימוש מיוחד

לדיאטה; תוספי מזון מותאמים לשימוש רפואי;  תוספי תזונה
לדיאטה; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

NUVISTA

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215696 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70431/01/2010



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.

The mark is limited to the colours: purple and white 
as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ארגמן ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Levashov Mikhail Georgievich (Citizen of the 
Russian Federation)

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69708

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

Pocket wallets; card cases; chamois leather, other 
than for cleaning purposes; skins of chamois, other 
than for cleaning purposes; briefcases; handbag 
frames; valves of leather; imitation leather; leather, 
unworked or semi-worked; leather board; hat boxes 
of leather; boxes of leather or leather board; purses; 
butts (parts of hides); all included in Class 18.

ארנקי כיס; קופסאות כרטיסים; עור יעלים מעובד, לא למטרות
ניקוי; עורות יעלים, לא למטרות ניקוי; תיקי מסמכים; שלדי תיקי

יד; שסתומים מעור; חיקויי עור; עור, לא מעובד או מעובד
למחצה; לוח עור; קופסאות כובעים מעור; קופסאות מעור או

לוח עור; ארנקי מטבעות; חלקי עורות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216189 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70531/01/2010



The mark is limited to the colours: purple and white 
as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ארגמן ולבן הנראים בסימן.

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

Import-export agencies; commercial information 
agencies; demonstration of goods; marketing studies; 
business investigations; business research; 
marketing research; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
shop window dressing; data search in computer files 
[for others];  commercial or industrial management 
assistance; presentation of goods on communication 
media for retail purposes; auctioneering; sales 
promotion [for others]; rental of vending machines; 
distribution of samples; compilation of information 
into computer databases; administrative processing 
of purchase orders; modelling for advertising or sales 
promotion; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; all included in Class 35.

סוכנויות ייבוא-ייצוא; סוכנויות למידע מסחרי; הדגמת סחורות;
מחקרי שיווק; חקירות עסקיות; מחקר עסקי; מחקר שיווקי;
ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; ארגון ירידי
מסחר למטרות מסחריות או פרסומיות; עיצוב חלונות ראווה;

חיפוש נתונים בקבצי מחשב [עבור אחרים]; סיוע לניהול מסחרי
או תעשייתי; הצגת סחורות באמצעי תקשורת, למטרות

קמעונאיות; מכירה במכירות פומביות; קידום מכירות [עבור
אחרים]; השכרת מכונות מכירה אוטומטיות; הפצת דוגמיות;

ליקוט מידע לתוך מאגרי מידע של מחשבים; עיבוד
אדמיניסטרטיבי של הזמנות רכישה; דוגמנות עבור פרסום או
קידום מכירות; שירותי רכישה עבור אחרים [רכישת סחורות
ושירותים עבור עסקים אחרים]; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216191 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70631/01/2010



Owners

Name: Levashov Mikhail Georgievich (Citizen of the 
Russian Federation)

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69708

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד.1426, תל אביב-יפו, ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 70731/01/2010



Ownersבעלים

Name: VICHADO LTD שם: ויצ'אדו בע"מ

Address: 30 Herzel st, P.O.B. 15387, Rishon le-zion, 
75053, Center, Israel

כתובת : הרצל 30, ת.ד.15387, ראשון לציון, 75053, ישראל

Identification No.: 514097120מספר זיהוי: 514097120

ויצאדו בעמ

Providing a website for points of interest, news and 
articles, included in class 41.

אספקת אתר אינטרנט בנוגע לנקודות ציון, חדשות ומאמרים,
הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/03/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219679 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70831/01/2010



Ownersבעלים

Name: SH.I.R.A. SHARON BROTHERS ENTERPRISES 
& COMMERCE LTD.

שם: ש.י.ר.ה. אחים שרון יזמות וסחר בע"מ

Address: 113 Nahalat Benyamin Street  , Tel Aviv, 66525, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת בנימין 113  , תל אביב, 66525, ישראל

Identification No.: 513560755מספר זיהוי: 513560755

Name: NEOFLAM Inc.

Address: 5th Floor 880-10, Hwagok-Dong, Gangseo-Gu, 
Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 800416

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום ,
ישראל

Household or kitchen utensils and containers; all 
included in class 21

כלים ומכלים לבית ולמטבח ; הנכללים כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

ECOLON

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221996 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 70931/01/2010



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

Owners

Name: GWB FOODS, INC.

Address: 1631 55th Street, Brooklyn, New York, 11204, 
U.S.A.

Identification No.: 800455

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Appelfeld Zer, Fisher, Adv. & 
Pat. Attys.

Address: 2 Ben Gurion Rd. B.S.R. Tower 1 Floor 16, 
Ramat Gan, 52573, Israel

שם: משה בן-פורת אצל אפלפלד,  זר, פישר – עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, מגדלי ב.ס.ר (מגדל
1, קומה 16), ישראל

Snack foods and baked goods, including, but not 
limited to, biscuits, wafers, pretzels, flavored pretzels, 
chocolate bars and corn based snack foods; 
confectionery; candies; chocolates; cream filled wafer 
rolls (with various flavors); all included in Class 30.

חטיפים ודברי מאפה, הכוללים, אך לא מוגבלים ל- ביסקוויטים,
אפיפיות, כעכים, כעכים בטעמים, חטיפי שוקולד וחטיפים על
בסיס תירס; ממתקים; סוכריות; שוקולד; אפיפיות בצורת גליל
ממולאות בקרם (בטעמים שונים); הנכללים כולם בסיווג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

PRESIDOR

Application Date 24/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222381 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 71031/01/2010



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

Candies, chocolates, snack foods and baked goods, 
namely, biscuits, wafers, pretzels, chocolate bars and 
corn based snack foods; confectionery; cream filled 
wafer rolls (with various flavors); all included in Class 
30

סוכריות, שוקולד, חטיפים ודברי מאפה, דהיינו, ביסקוויטים,
אפיפיות, כעכים, חטיפי שוקולד וחטיפים על בסיס תירס;
ממתקים; אפיפיות בצורת גליל ממולאות בקרם (בטעמים

שונים); הנכללים כולם בסיווג 30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services for which priority is not claimed סחורות/שירותים לגביהם לא נטען דין קדימה

Candies, chocolates, snack foods and 
baked goods, namely, biscuits, wafers, 
pretzels, chocolate bars and corn based 
snack foods

סוכריות, שוקולד, חטיפים ודברי מאפה, דהיינו,
ביסקוויטים, אפיפיות, כעכים, חטיפי שוקולד

וחטיפים על בסיס תירס

Class 30 סוג: 30

U.S.A. , 20/03/2009, No. 76696433 ארה"ב , 20/03/2009 , מספר 76696433

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222407 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 71131/01/2010



Owners

Name: GWB FOODS, INC.

Address: 1631 55th Street, Brooklyn, New York, 11204, 
U.S.A.

Identification No.: 800455

New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat c/ Appelfeld Zer, Fisher, Adv. & 
Pat. Attys.

Address: 2 Ben Gurion Rd. B.S.R. Tower 1 Floor 16, 
Ramat Gan, 52573, Israel

שם: משה בן-פורת אצל אפלפלד,  זר, פישר – עו"ד ועו"פ

כתובת : רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, מגדלי ב.ס.ר (מגדל
1, קומה 16), ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 71231/01/2010



Ownersבעלים

Name: TOYS LAND LTD שם: טוייז לאנד בע"מ

Address: zarhin 5, P.O.B. 4332, raanna, 43662, Israel כתובת : זרחין 5, ת.ד.4332, רעננה, 43662, ישראל

Identification No.: 514020643מספר זיהוי: 514020643

חברה

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

Bicycles; tricycles; bicycle spare parts and 
accessories therefor; bicycle clothing and footwear; 
scooters; electric scooters; baby carriages; all 
included in class 12

אופניים; תלת אופן; חלקי חילוף ואביזרים לאופניים; ביגוד
והנעלה לרוכבי אופניים; קורקינטים; קורקינטים חשמליים,

עגלות תינוק; הנכללים כולם בסוג 12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

טוייזלאנד
TOYSLAND

Application Date 04/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222555 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 71331/01/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

INTUIT

Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223145 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 71431/01/2010



Computer software and user manuals for use
therewith all sold as a unit;
computer software for use in the field of personal and
business finance
and accounting, transaction processing, tax
preparation and planning,
tax filing, business process management, and
financial planning;
computer software for use in professional tax practice
management;
computer software for database and data
management; computer
software for inventory management, estimating, job
costing, employee
time tracking, business operations management and
project
management; computer software for data
aggregation and reporting;
computer software for online backup of electronic
files; computer
software and computer hardware for use in point-of-
sale transactions,
transaction processing, receipt printing and retail
operations
management; computer software for administering
employee benefits
and payroll; computer software for managing health
care information,
prescription information, medical history, medical
billing, patient
records, and other medical records; computer
software for managing
medical insurance, medical payments, expenses and
billing; software
development tools and templates for data
management and data
integration; computer software for collaboration and
sharing of data with
others; customer relationship management (CRM)
software; enterprise
resource planning (ERP) software; computer
software used for the
electronic exchange of accounting, financial,
customer, contact, product
and business data; business management software
for use in real estate
and property management, automotive service and
repair management,
construction and building management, health care
practice
management, law firm management, non-profit and
public sector
organization management, retail and restaurant
management, and travel
services management; computer software for use in
distributing,
installing and updating other applications; computer
hardware;
computer peripherals; cash drawers; computer
printers; point of sale
printers and terminals; credit card and debit card
readers and scanners;
bar code readers and scanners; credit card and
transaction processing
terminals and computer hardware; all included in
Class 9.

תוכנת מחשב ומדריכים למשתמש לשימוש עמם הנמכרים כולם
כיחידה. תוכנת מחשב לשימוש בתחומי המימון וניהול הכספים,
עיבוד עסקאות, הכנת ותכנון מסת הגשת דו"חות מס, ניהול

הליכים עסקים, ותכנון כספי האישיים והעסקיים. תוכנת מחשב
לשימוש בניהול פרקטיקת מס מקצועית. תוכנת מחשב לבסיסי
נתונים ולניהול נתונים. תוכנת מחשב לניהול מלאי, הערכות,
עלויות עבודה, מעקב אחר זמן עובדים, ניהול מנהל עסקים
וניהול פרויקטים. תוכנת מחשב לאגירת ודיווח מידע. תוכנת
מחשב לגיבוי מקוון של קבצים אלקטרוניים. תוכנת מחשב
וחומרת מחשב לשימוש בעסקאות בנקודות מכירה, עיבוד

עסקה, הדפסת קבלות וניהול פעולות קמעונאיות. תוכנת מחשב
לאדמיניסטרציית הטבות ומשכורות לעובדים. תוכנת מחשב
לניהול מידע בנושא בריאות, מידע בנושא מרשמים, הסטוריה
רפואית, חשבונות רפואיים, רשומות חולה, ורשומות רפואיות
אחרות. תוכנת מחשב לניהול ביטוח רפואי, תשלומים רפואיים,
(templates) הוצאות וחיובים. תוכנת כלים לפיתוח ודוגמאות
לניהול מידע והכללת מידע. תוכנת מחשב לשיתוף פעולה
ושיתוף מידע עם אחרים. תוכנה לניהול יחסים עם הצרכן

(CRM). תוכנה לתכנון משאבי הארגון (ERP). תוכנת מחשב
המשמשת בהחלפות אלקטרוניות של מידע חשבונאי, כספי, על
הלקוח, פרטי קשר, מוצר ועסקי. תוכנת מנהל עסקים לשימוש
בניהול נכסים ונדל"ן, שירותים ממונעים, וניהול תיקונים, ניהול
בניה והבניה, ניהול פרקטיקות בריאות (health care), ניהול
משרדי עורכי-דין, ניהול ארגונים שלא-למטרת רווח ושל המגזר
הציבורי, ניהול מסעדות וקמעונאות, וניהול שירותי נסיעות.

תוכנת מחשב לשימוש בהפצת, התקנת ועדכון יישומים אחרים.
cash) חומרת מחשב. ציוד היקפי למחשב. מגירות לכסף

drawers). מדפסות למחשב. מדפסות ומסופי נקודות מכירה.
קוראי וסורקי כרטיסי אשראי וכרטיסי פיקדון. קוראי וסורקי
ברקודים. מסופים וחומרת מחשב לעיבוד עסקאות בכרטיס

אשראי; הנכללים בסוג 9.

ט"ז שבט תש"ע - 71531/01/2010



Owners

Name: Intuit, Inc.

Address: 2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA , 
94043, U.S.A.

Identification No.: 800549

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

ט"ז שבט תש"ע - 71631/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words היפר and סנטר, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים היפר
וסנטר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: KENNEDY ELECTRICAL AND ASSETS LTD. שם: קנדי חשמל ונכסים בע"מ

Address: 16 Moshe Levi Street  , Rishon Lezion, 75658, 
Israel

כתובת : רחוב משה לוי 16  , ראשון לציון, 75658, ישראל

Identification No.: 512226283מספר זיהוי: 512226283

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, P.O.B. 6451, Tel Aviv, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, ת.ד.6451, תל אביב, 61063,
ישראל

Chain stores services for selling consuming products; 
all services included in class 35.

רשת חנויות לממכר מוצרי צריכה; כל השירותים הנכללים בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

היפר סנטר

Application Date 09/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223660 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 71731/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BABY separately, but in 
the combination of the mark.

BABY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

safety seats for infants and children. כסאות בטיחות לתינוקות ולילדים.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224401 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 71831/01/2010



Ownersבעלים

Name: Diklit International Trading Ltd. שם: דיקלית סחר בינלאומי בע"מ

Address: Nachshonim, 73190, Israel כתובת : נחשונים, 73190, ישראל

Identification No.: 511080749מספר זיהוי: 511080749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Samuel Peer & Co., Advs.

Address: 5 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: שמואל פאר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 5  , רמת גן, 52520, ישראל

ט"ז שבט תש"ע - 71931/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BABY separately, but in 
the combination of the mark.

BABY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Diklit International Trading Ltd. שם: דיקלית סחר בינלאומי בע"מ

Address:  ,ישראל73190נחשונים , כתובת : נחשונים, 73190, ישראל

Identification No.: 511080749מספר זיהוי: 511080749

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Samuel Peer & Co., Advs.

Address: 5 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: שמואל פאר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 5  , רמת גן, 52520, ישראל

safety seats for infants and children. כסאות בטיחות לתינוקות ולילדים.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224402 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72031/01/2010



Ownersבעלים

Name: SH.I.R.A. SHARON BROTHERS ENTERPRISES 
& COMMERCE LTD.

שם: ש.י.ר.ה. אחים שרון יזמות וסחר בע"מ

Address: 113 Nahalat Benyamin Street  , Tel Aviv, 66525, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת בנימין 113  , תל אביב, 66525, ישראל

Identification No.: 513560755מספר זיהוי: 513560755

Name: NEOFLAM Inc.

Address: 5th Floor 880-10, Hwagok-Dong, Gangseo-Gu, 
Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 800416

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום ,
ישראל

Household or kitchen utensils and containers; all 
included in class 21

כלים ומכלים לבית ולמטבח ;  הנכללים כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224414 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72131/01/2010



Ownersבעלים

Name: ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. שם: בנק דיסקונט לישראל בע"מ

Address: 17 Yehuda Halevi Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : יהודה הלוי 17  , תל אביב, 65137, ישראל

Identification No.: 520007030מספר זיהוי: 520007030

Bank services included in class 36. מתן שירותים בנקאיים; נכלל בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

המפתח

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224897 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72231/01/2010



Ownersבעלים

Name: ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. שם: בנק דיסקונט לישראל בע"מ

Address:  ישראל65137  , תל אביב, 17יהודה הלוי , כתובת : יהודה הלוי 17  , תל אביב, 65137, ישראל

Identification No.: 520007030מספר זיהוי: 520007030

Bank services included in class 36. מתן שירותים בנקאיים; נכלל בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

מפתח דיסקונט

Application Date 04/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224898 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72331/01/2010



Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

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

DIVA

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225611 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72431/01/2010



Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Non alcoholic beverages; fruit juices; syrups for 
making soft drinks; grape juice; beer; included in 
class 32.

משקאות שאינם אלכוהוליים; מיצי פירות; סירופ להכנת
משקאות קלים; מיץ ענבים; בירה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

BOSS

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225615 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72531/01/2010



Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

Alcoholic beverages; wine; included in class 33. משקאות אלכוהוליים; יין; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

BOSS

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225616 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72631/01/2010



Ownersבעלים

Name: Ranit Sarig שם: רנית שריג

Address: P.O.B. 35188, Tel Aviv, 61351, Israel כתובת : ת.ד.35188, תל אביב, 61351, ישראל

Identification No.: 33534108מספר זיהוי: 33534108

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I. Aharoni & Co, Adv.

Address: 17 Kalisher St., Tel Aviv, 65257, Israel

שם: י. אהרוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' קלישר 17, תל אביב, 65257, ישראל

Refrigerators, freezers, cooking stoves, gas and 
electric cooking stoves, dryers, ovens, apparatus for 
steam generating, drying, ventilating; all included in 
class 11.

מקררים, מקפיאים, תנורי בישול, כיריים לבישול בגז וחשמל,
מייבשי כביסה, תנורי אפייה, התקנים להפקת אדים, לייבוש,

לאוורור; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226076 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72731/01/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words NANO and KERATIN 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים NANO ו
-KERATIN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: DANIEL MOYAL שם: דניאל מויאל

Address: 32 Bloch Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב בלוך 32  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 27010552מספר זיהוי: 27010552

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

Cosmetic products included in class 3. מוצרי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

DANDI NANO KERATIN

Application Date 31/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226097 מספר סימן

ט"ז שבט תש"ע - 72831/01/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 03/2009

199038

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2009

189635

177238 190475 190701 191526 194868 195720 196374 197105 
197118 198063 200088 200360 200361 200362 200491 200492 
201653 201704 201836 201944 201945 201991 202337 202474 
202682 202694 204234 204477 204790 204842 204902 205192 
205193 205194 205196 205323 205324 205325 205326 205495 
205537 205609 205747 205748 205749 205758 205759 205760 
205761 205776 205778 205779 205789 206074 206075 206076 
206122 206123 206124 206350 206419 206561 206738 206787 
206788 206789 206797 206900 206901 206902 206903 207006 
207010 207305 207355 207484 207922 208137 208215 208253 
208415 208553 208596 208631 208640 208699 208700 208704 
208735 208737 208763 208764 208765 208766 208767 208768 
208769 208770 208793 208813 208814 208839 208840 208841 
208842 208843 208844 208845 208846 208847 208848 208871 
208873 208889 208905 208938 208941 208988 209002 209003 
209025 209043 209044 209048 209049 209050 209051 209052 
209053 209054 209058 209059 209060 209062 209063 209064 
209067 209068 209069 209070 209071 209072 209073 209074 
209075 209079 209080 209081 209083 209084 209085 209088 
209089 209090 209091 209092 209093 209094 209095 209096 
209097 209098 209099 209100 209101 209102 209103 209104 
209105 209106 209107 209108 209109 209110 209139 209159 
209162 209165 209167 209168 209169 209174 209175 209176 
209179 209181 209193 209217 209236 209238 209244 209245 
209273 209276 209298 209313 209320 209323 209324 209328 
209334 209341 209342 209373 209390 209391 209392 209393

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2008

203069 207810

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2008

207108

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2008

201436

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2008

195933

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ט"ז שבט תש"ע - 72931/01/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 09/2009

209434 209455 209461 209462 209478 209479 209480 209481 
209482 209483 209484 209485 209486 209487 209488 209489 
209490 209491 209492 209493 209506 209515 209518 209525 
209526 209553 209554 209556 209557 209587 209588 209589 
209593 209608 209616 209627 209685 209695 209707 209708 
209719 209720 209725 209726 209728 209763 209776 209777 
209778 209806 209814 209841 209892 209893 209922 209931 
209932 209933 209934 209935 209936 209937 209938 209939 
209940 209946 209947 209962 209963 209964 209965 209997 
210017 210018 210036 210039 210040 210051 210073 210074 
210075 210076 210077 210078 210079 210080 210081 210082 
210083 210084 210085 210086 210087 210088 210089 210090 
210091 210092 210093 210094 210095 210096 210108 210109 
210114 210115 210122 210124 210135 210148 210149 210158 
210181 210182 210183 210200 210209 210248 210249 210250 
210251 210252 210253 210254 210255 210256 210257 210258 
210259 210260 210261 210263 210264 210265 210272 210287 
210294 210319 210351 210352 210406 210407 210411 210412 
210430 210432 210446 210454 210455 210457 210461 210468 
210486 210493 210513 210541 210542 210573 210580 210581 
210582 210583 210584 210585 210586 210587 210597 210627 
210643 210644 210692 210704 210705 210708 210709 210713 
210732 210733 210734 210735 210736 210825 210826 210827 
210828 210829 210830 210833 210834 210835 210836 210837 
210838 210839 210876 210877 210921 211017 211089 211252 
211272 211319 211545 211546 211547 211550 211552 211553 
211555 211557 211558 211559 211560 211633 211650 211655 
211656 211689 211690 211691 211692 211700 211742 211746 
211748 211753 211765 211766 211767 211768 211785 211786 
211787 211788 211789 211790 211791 211794 211811 211821 
211822 211823 211834 211848 211849 211851 211852 211853 
211854 211855 211860 211861 211862 211863 211864 211865 
211866 211867 211868 211885 211886 211887 211888 211903 
211913 211914 211920 211924 211928 211932 211933 211934 
211939 211940 211941 211942 211943 211946 211948 211949 
211950 211952 211953 211965 211967 211968 211974 211992 
211993 211994 211995 211996 211997 212009 212016 212022 
212023 212025 212026 212029 212034 212035 212041 212052 
212053 212054 212055 212056 212057 212058 212059 212060 
212063 212064 212066 212089 212093 212095 212096 212097 
212115 212117 212118 212119 212120 212121 212122 212131 
212151 212156 212157 212159 212160 212164 212165 212174 
212175 212176 212177 212178 212179 212180 212182 212187 
212189 212190 212198 212199 212201 212202 212203 212204 
212207 212209 212210 212211 212221 212223 212224 212225 
212228 212258 212259 212260 212261 212262 212263 212264 
212265 212266 212267 212268 212275 212276 212281 212282 
212284 212285 212288 212289 212300 212301 212317 212318 
212320 212321 212322 212328 212329 212330 212332 212334 
212337 212338 212339 212348 212350 212352 212353 212356 
212357 212358 212361 212366 212367 212368 212370 212371 
212373 212374 212376 212382 212384 212391 212395 212396 
212398 212414 212415 212417 212420 212423 212424 212425 
212426 212427 212428 212447 212458 212459 212460 212461 
212462 212463 212468 212509 212510 212512 212517 212519 
212520 212521 212522 212523 212524 212526 212527 212532 
212534 212535 212590 212591 212592 212594 212626 212627 
212630 212660 212743 212745 212746 212747 212750 212969 
213007 213008 219182 220835 221179 221180 221181 222853 

223790

ט"ז שבט תש"ע - 73031/01/2010



105729 139240 181352 41064 41074 46764 50762 55801 55802 55803 57501 57502 
69095 69096 72390 79198 79199 79200 79201 79202 79203 80195 80196 80201 82279 
86267 86287 86288 86289 86290 86291 86292 86293 86294 86297 86298 92042 93899 

99524

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Mars Austria OG

Breitenbrunn, Austria

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

ט"ז שבט תש"ע - 73131/01/2010



103564 103565 103566 103567 103568 114271 114272 117957 117958 117959 119089 
119090 119091 119092 119093 119094 122118 122119 122120 122121 122122 122123 
122124 122125 122126 122127 122128 122129 123282 123283 123284 123285 123286 
123287 123288 123545 123546 123547 123548 123549 124720 124721 125631 125724 
125725 130708 131549 132240 132241 132242 132243 132244 132245 135042 135043 
136493 137758 137759 137760 137762 139880 139981 141098 141099 143005 143006 
145713 145715 145716 145872 145873 145874 145875 145876 145877 145878 145879 
148896 148897 148898 148899 148900 148901 148902 148903 154424 154426 156550 
156551 156552 167939 167940 168722 169672 169673 180308 180309 180310 187539 

187540 187689 187690 187691 197964 197965

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Orange Brand Services Limited

Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, United 
Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

103379

נעמי אסיא, עו"ד

הברזל 32 רמת החייל ,   תל אביב

Naomi Assia & Co., Adv.

Orbis Holdings Limited

Hamilton, Bermuda

Habarzel St. Ramat Hachayal , Tel Aviv 32

106563 160868

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Julius Baer Gruppe AG

Zurich , Switzerland

Weizman Street , Tel Aviv 4

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ט"ז שבט תש"ע - 73231/01/2010



13144 25855

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Henkel AG & Co. KGaA

Dusseldorf, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

128729 128730

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Pevonia International, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Daytona Beach, Florida, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

136275

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Razorfish LLC ; (New York Limited Liability Company)

Seattle, WA, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

113308

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH

22848 Norderstedt, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ט"ז שבט תש"ע - 73331/01/2010



139322

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Kaegi Soehne AG

Lichtensteig, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

144499

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Leaf Imaging Ltd.

ליף אימג'ינג בע"מ

פתח תקוה, ישראל

Weizman Street , Tel Aviv 4

154572

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Rotam Agrochem International Co. Ltd.

Chai Wan, Hong Kong

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

149704 149705

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Sunecho Limited

Nicosia, Cyprus

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז שבט תש"ע - 73431/01/2010



169922

Barnoi Brothers Ltd

האחים ברנוי בע"מ

תל אביב, ישראל

,

169251 169252 169253 169254 169255 169256 169257 169258 169259 169260 169261 
169262 172464 172973 196900 196901

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Littlewoods Limited

Speke, Liverpool, United Kingdom

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

167827

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Keystone Dental, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burlington, MA , U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

160540

ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB, Factor & Co.

Weyerhaeuser NR Company ; (Washington 
Corporation)

King County, Washington, U.S.A.

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

ט"ז שבט תש"ע - 73531/01/2010



27663

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Elsevier BV

Amsterdam, The Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

21963 74456

ד"ר ד. גרייזר בע"מ

ת.ד. 2496 ,   רעננה

Dr. D. Graeser Ltd.

CROWN BRANDS LIMITED

Darwen, Lancashire, United Kingdom

P.O.B. 2496 ,   Raanana

209475

וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22 ,   תל אביב

Weksler, Bregman & Co., Adv.

H&O Fashion Chains (2003) Ltd.

אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

תל אביב, ישראל

Yehuda Halevi St. Discount House 22 23
Floor , Tel Aviv

18844 26334

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

British American Tobacco Exports B.V.

Amstelveen, The Netherlands

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

ט"ז שבט תש"ע - 73631/01/2010



55295 55877 58890 68040

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ferring B.V.

Hoofddorp, The Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

30878

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Gardner Denver Limited

Bradford, West Yorkshire, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

44907

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

House of Fraser (Stores) Limited

Glasgow, United Kingdom

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

32893

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Asahi Kasei Spandex Europe GmbH

Dormagen, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז שבט תש"ע - 73731/01/2010



68985 134671 197259

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

WYBOROWA S.A.

Poznan, Poland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

72497

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Closed Holding AG

Hamburg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

72469 102962

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

M/A-COM Technology Solutions Holdings, Inc. ; 
(Delaware Corporation)

Lowell, MA, U.S.A.

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky
Street , Ramat Gan

74449 74450 86024

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Merck Consumer Healthcare Limited

Marfleet, Hull, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז שבט תש"ע - 73831/01/2010



7689 8812 20764 20765 20766 40008 44484 44485 77164 118382 118383 118384 191222

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

PLR IP Holdings, LLC ; (Minnesota Limited Liability 
Company)

Minnetonka, MN, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

75998

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Husqvarna Outdoor Products Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Augusta, Georgia, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

80612

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

CSL Behring AG

Bern, Switzerland

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

7689 8812 20764 20765 20766 40008 44484 44485 77164 118382 118383 118384 191222

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PLR IP Holdings, LLC ; (Minnesota Limited Liability 
Company)

Minnetonka, MN, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ז שבט תש"ע - 73931/01/2010



8954 9179

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Triumph Intertrade AG

Bad Zurzach, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

81372 84975 123264

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ginsana SA

CH-6934 Bioggio, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

94206

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Van De Velde NV

Schellebelle, Belgium

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

92046

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

DICK'S SPORTING GOODS, INC.

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem
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שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

12987 12993 13144 20041 25855 72730 72848 87227 87228 
87229 87230 88630 88631 89602 89603 89605 89606 109339 

109340 109341 109342 125401 167902 167903 167904 172928 
172929 172930 173210

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Henkel AG & Co. KGaA

116146 120721 141114 141115 141116 141117 141118 141119 
141976 141977 141978 141979 157546 157547 157548 157549 

173640 173641 173642

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

012 סמייל תקשורת בע"מ

012 Smile Communication Ltd.

118279 150304 150305 150307 150309

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אייץ' אנד או אופנה בע"מ

H & O - FASHION LTD.

127180 130580 136631 136632 150306 150310 150311 152227 
155443 168813 174229 174230 174231 174232 197283 197284 
209475 212770 212771 212772 216120 216121 216122 216812 

216813 217291 222952 222955

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

H&O Fashion Chains (2003) Ltd.
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138607

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ArcelorMittal  Bissen S.A.

139208 142964 173830 186492 195101

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Smiths Medical ASD, Inc. ; (Delaware Corporation)

143 921 922 964 1122 4642 10381 10382 10383 10384 11309 
11310 16126 20067 20880 23723 23724 26118 26119 27345 
49305 49358 51985 61103 71268 71269 71270 71274 79329 
82211 89244 89245 89246 89247 89248 89249 89250 93542 
94251 94392 98574 103724 103725 110970 110971 110972 

110973 110974 110975 110976 110977 113839 113840 113842 
113844 113846 113847 113849 113852 113853 113854 113856 
113857 113858 117272 119037 119230 122582 123047 123629 
123630 123631 123632 123633 123634 123635 123636 124075 
128177 128178 134642 134643 136972 137103 138461 138462 
139116 139117 141830 141831 142153 142154 142155 149516 
153399 157668 157669 157670 157671 157672 158293 158862 
159187 160113 163040 164517 170891 171411 171611 172723 
178093 178116 178182 178184 178185 178399 179402 180047 
180091 180092 180128 183139 183370 188709 189523 195116 
195852 199478 204783 206175 207146 209697 209698 209699 
209700 210859 211297 211740 212279 212463 217138 217670 

220738 220739 221680 222692 223542 223543

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GENERAL MOTORS LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

151902

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Davis Polk & Wardwell LLP ; (New York Limited Liability Partnership)
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194186 194678

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Henkel AG & Co. KGaA

181209 181797 181799 194310 208261 208262

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mentor Worldwilde LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

187316 187317 187318 187823 187824 187825

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Henkel AG & Co. KGaA

191390 191391 191395

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ

Waterfall Security Solutions Ltd.

164342

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Noven Therapeutics, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

ט"ז שבט תש"ע - 74331/01/2010



39968 39969

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cargotec Switzerland S.A.

40020

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FRESEINIUS SE

208646 208647 208648

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BPB Limited

212561 214488 214489

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

יוגו מוצרי יוגורט בע"מ

YOGO YOGURT PRODUCTS LTD.

219559

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Compagnie Financiere Tradition SA
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40064 42406 43448

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Armor All/STP Products Company ; (Delaware Corporation)

71025

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SAREL - APPAREILLAGE ELECTRIQUE (S.A.S) ; (Societe par actions simplifiee)

41479

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

47352 47353 129288 129289 129290 155391 155392 157392 
164411 164412 169616 183500 189154 189155 189156

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

שטראוס גרופ בע"מ

Strauss Group Ltd

53921 85190 90687 95168 104434 122959 125068 125069 218129 
218136 218138 218154 218155 218248 218249 218250 218251

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אלקו נכסים בע"מ

ELCO PROPERTIES LTD.
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9179

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Triumph Intertrade AG

99976 99977 99978 99979 99980 99981 99982 99983 99984 
99985 99986 99987 99988 99989 99990 99991

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Wurth International AG

ט"ז שבט תש"ע - 74631/01/2010



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

193187 193188 193189

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hudiksvallsgatan 8  Stockholm , SE-113 30 ,  
, Sweden

131977 220295

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 ,  , HaCharochet St.  Or Yehuda , 60375 30רחוב החרושת 30  אור יהודה , 60375 ,  , ישראל
Israel

104000 124660 201529

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9/305A Givatayim  Givatayim , Israelרח' זדל 5/5    ראשון לציון , 75266 ,  , ישראל

174244 210893 210894

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

IDA Business and Technology Park  
Carrigtohill, Co. Cork ,  ,  , Ireland

173695

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E  
Greenwood Village, Colorado , 80111 ,  , 
U.S.A.
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חידושים
RENEWALS

2865 8664 8683 8851 19267 19347 19348 19355 19356 19357 19550 19551 19552 
19553 19554 19555 19556 19557 19589 19591 19595 19596 19627 19628 19654 
19655 40211 40230 40231 40267 40273 40280 40282 40288 40295 40373 40377 
40378 40380 40408 40492 40508 40509 40512 40517 40524 40552 40563 40564 
40582 40584 40596 70974 71083 71126 71175 71268 71269 71305 71315 71319 
71340 71347 71350 71355 71364 71386 71393 71394 71401 71409 71416 71418 
71448 71464 71465 71466 71467 71468 71469 71483 71484 71485 71490 71496 
71497 71546 71562 71573 71574 71575 71576 71577 71618 71657 71695 71699 
71714 71724 71726 71765 71770 71771 71864 71876 71980 71982 71984 71986 
71987 71988 71992 71993 71994 71995 72011 72036 72037 72038 72043 72062 

72063 72064 72065 72066 72105 72116 72186 72190 72276 131862 133517 
134672 135873 136207

42406 43448

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Irvine, California , U.S.A.

39968 39969

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Poststrasse 9.    Zug , 6300 ,  , Switzerland

97954 157302 157303 157304 159285 159287 159288 159289 159290 159291 159293 161056

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1 Nicholas Road  London , W11 4AN ,  , 
United Kingdom

71352 71353

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho  Kita-ku, 
Hamamatsu, Shizuoka ,  ,  , Japan

ט"ז שבט תש"ע - 74831/01/2010



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2589 8111 18815 18816 18817 18836 18837 18854 39430 39453 39454 39457 
39459 39460 39471 39473 39477 39495 39505 39531 69687 69692 69694 69695 
69700 69701 69723 69724 69728 69773 69774 69792 69799 69822 69823 69825 
69833 69836 69842 69873 69880 69895 69897 69901 69903 69928 69938 69943 
69949 69953 69965 69966 69975 128862 129024 152319 157960 157962 157985 
157986 158016 158017 158033 158037 158074 158091 158092 158093 158094 
158102 158126 158138 158148 158149 158158 158169 158175 158213 158215 
158223 158224 158243 158244 158284 158286 158339 158342 158345 158347 
158348 158349 158351 158352 158374 158375 158391 158448 158449 158470 

158488 158489

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2733 8581 8634 8645 8661 19278 19279 19288 19313 19315 19317 19330 19354 
19359 19362 19363 19365 40203 40204 40224 40225 40228 40253 40254 40255 
40274 40312 40313 71264 71270 71271 71272 71273 71274 71277 71302 71308 
71313 71314 71317 71318 71322 71351 71369 71370 71373 71375 71376 71378 
71382 71385 71389 71390 71391 71392 71396 71408 71416 71419 71420 71421 
71422 71427 71436 71437 71438 133681 162134 162145 162146 162147 162148 

162322

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

200469

דניאל מויאל

DANIEL MOYAL

214801

.DELL INC

185376 185391

SOLIDWORKS CORPORATION

190682

.C.S. Lewis Pte. Ltd

ט"ז שבט תש"ע - 74931/01/2010



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

192530 197111

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH

39245

BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH

39244

ט"ז שבט תש"ע - 75031/01/2010



שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 9 סוג: 9

202462

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; 
lubricating oils and greases; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; illuminants; 
all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; שמני ושומני
סיכה; תרכובות סופגות אבק, מלחלחות וקושרות;

חומרי תאורה; הנכללים כולם בסוג 4.

179274

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

ט"ז שבט תש"ע - 75131/01/2010



Ear plugs; electric arc welding machines; 
electric metal cutting machines (by arc, gas or 
plasma); electric welding apparatuses; 
ozonisers; electrolysers; egg-candlers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; 
electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs or the like; photo-
copying machines; drawing or drafting 
instruments and apparatus; time and date 
stamping machines; time clocks [time 
recording devices]; punched card office 
machines; voting machines; postage stamp 
checking apparatus; vending machines; 
gasoline station equipment; coin-operated 
gates for car parking facilities; life saving 
apparatus and equipment; fire extinguishers; 
fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; gas 
alarms; anti-theft warning apparatus; railway 
signal apparatus, luminous or mechanical road 
signs; vehicle breakdown warning triangles; 
luminous or mechanical road signs; diving 
machines and apparatus (not for sport); arcade 
games (apparatus for-) adapted for use with an 
external display screen or monitor; electric 
door openers; simulators for the steering and 
control of vehicles; sports training simulators; 
laboratory apparatus and instruments; 
photographic instruments and apparatus; 
cinematographic instruments and  apparatus; 
measuring or testing machines and 
instruments; power distribution or control 
machines and apparatus; rotary converters; 
phase modifiers; batteries and cells; electric or 
magnetic meters and testers; electric wires 
and cables; electric flat irons; electric hair-
curlers; electric buzzers; telecommunication 
devices and apparatus; electrostatic copying 
machines, computers, electronic desk 
calculators, hard disk drives, word processors, 
and computer programs for generating 3-D 
graphics; magnetic cores; resistance wires; 
electrodes; fire boats; rockets; fire engines; 
cigar lighters for automobiles; dust masks; gas 
masks; welding masks; fireproof garments; 
consumer games (apparatus for-) adopted for 
use with an external display screen or monitor; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; weight belts [for scuba diving]; 
inflatable swimming floats; air tanks [for scuba 
diving]; swimming flutter boards; regulators [for 
scuba diving]; phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with automatic performance 
programs for electronic musical instruments; 
exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; recorded video discs 
and video tapes; electronic publications; all 
included in class 9.

אטמי אוזניים, מכונות חשמליות לריתוך קשתי, מכונות
חשמליות לחיתוך מתכת (על ידי קשת, גז או פלזמה),
התקן ריתוך חשמלי, אוזינייזר, אלקטרולייזר, ממיין
ביצים, קופות רושמות, מכונות לספירה או מיון של
מטבעות, שלטי פרסום חשמליים לתצוגה של דמויות
מטרה, מכונות צילום, כלים והתקנים לציור ושרטוט,
מכונות חותמת תאריך ושעה, שעון נוכחות (מתקנים
לדיווח זמנים), מכונות משרדיות לניקוב כרטיסים,
מכונות הצבעה, התקן לבדיקת ביול, מכונות מכירה,

ציוד לתחנות דלק, שערים מופעלים במטבעות לחניונים,
ציוד והתקנים להצלת חיים, מטפי כיבוי אש, ברזי
שריפה, זרנוקי מים לכיבוי שריפה, מערכת מתזים
להגנה בפני שריפות, אזעקת אש, אזעקת גז, התקן
לאזעקה ברכב, התקן סימון לפסי רכבת, זוהר או

מכאני, משולש אזהרה לכלי רכב מקולקל, שלטי דרכים
זוהרים או מכאניים, מכונות צלילה והתקנים (לא

לספורט), משחקים המותאמים לחיבור של מסך חיצוני,
פותח דלת חשמלי, סימולטורים להיגוי ושליטה ברכב,
סימולטורים לאימוני ספורט, ציוד והתקנים למעבדות,
ציוד והתקנים לצילום, ציוד והתקנים לצילום קולנוע,
מכונות התקנים ואמצעים לבחינה, התקנים ומכונות

להפצת כוח או לשליטה, ממירים, מתאמי שלב, סוללות,
בודק חשמל ומגנטיות, כבלי וחוטי חשמל, מגהצים
חשמליים, מסלסל שיער חשמלי, זמזמים חשמליים,

התקנים ומכשירים לתקשורת, מכונות צילום
אלקטרוסטטיות, מחשבים, מחשבוני שולחן

אלקטרוניים, כונני דיסק קשיח, מעבדי תמלילים,
ותוכנות מחשב ליצירת גרפיקה תלת-מימדית, מגנטים
מרכזים, כבלי התנגדות, אלקטרודות, סירות מונעות
בשריפה, מנועי שריפה, מדליקי סיגרים למכוניות,

מסיכות אבק, מסיכות גז, מסיכות ריתוך, ציוד חסין אש,
משחקים צרכניים המותאמים לשימוש עם מסך חיצוני,
מעגלים אלקטרונים ותקליטורים שבהם מוקלטות
תוכניות למשבי כף יד בעלי מסך קריסטלי, חגורות
משקל (לצלילה), מצופי שחיה מתנפחים, מיכלי אוויר

(לצלילה), לוחות לשחייה, רגולטורים (לצלילה),
תקליטים לפטיפון, מטרונום, מעגלים אלקטרוניים

ותקליטורים מוקלטים עם תוכנות אוטומטיות לכלי נגינה
אלקטרוניים, חשיפת סרטי צילום, חשיפת סרטי

שקופיות, וידאו דיסק מוקלטים וקלטות וידאו, פרסומים
אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.
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Class: 42 סוג: 42

Hosting, creating and maintaining websites; 
design packaging services; graphic art 
designing; maintaining of computer databases; 
all included in class 42.

אירוח, יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט; שירותי
עיצוב חבילה; תכנון אמנות גרפית; תחזוקת מסד נתוני

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

211795

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג
.25

213732

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, hats, caps, ski 
hats, sporting suits, ski gloves, sports shoes, 
jogging shoes, running shoes, hiking shoes, 
ski shoes and boots, winter shoes and boots, 
golf shoes, articles of sports clothing, suits, 
jackets, overalls, trousers, pullovers, sweaters, 
articles of rainproof clothing; all included in 
class 25.

ביגוד, הנעלה, בגדי ראש, כובעים, קסקטים, כובעי סקי,
חליפות ספורט, כפפות סקי, נעלי ספורט, נעלי ג'וגינג,
נעלי ריצה, נעלי צעד, נעלי  ומגפי סקי, נעלי ומגפי

חורף, נעלי גולף, פריטי בגדי ספורט, חליפות, ז'קטים,
סרבלים, מכנסיים, אפודות, סוודרים, פרטי ביגוד חסין

גשם; הנכללים כולם בסוג 25.

212981

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21 סוג: 21

Plastic containers, lids and covers for the 
storage of food products; Plastic containers, 
lids and covers for the storage of disposable 
food products; all included in class 21.

מיכלים,  מכסים וכיסויים מפלסטיק לאחסון מוצרי מזון;
מיכלים, מכסים וכיסויים לאחסון מוצרי מזון לשימוש חד

פעמי; הנכללים כולם בסוג 21.

203069

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 18 סוג: 18

Handbags, backpacks; umbrellas; all inclided 
in class 18.

תיקי יד, תרמילי גב; מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

211017

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 13 סוג: 13

Gun cases; holsters; cases and pouches for 
cartridges, cartridge magazines, firearms, 
explosives, bullets, pellets and fireworks; 
cases, namely, gun and pistol cases; trunks for 
storing and carrying firearms, explosives and 
ammunition of all kinds, and ammunition bags; 
included in class 13.

נרתיק אקדח; נרתיקים; נרתיקים וכיסונים עבור
תרמילים, מחסניות, כלי נשק, חומרי נפץ, כדורים,
קליעים וזיקוקי דינור; נרתיקים, דהיינו נרתיקי אקדח

וכלי יריה; מטענים עבור אחסון ונשיאת כלי נשק, חומרי
נפץ ותחמושת מכל סוג ותיקי תחמושת; הכלולים בסוג

..13

222853

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

211169

שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

7193 41068 46024 46025 46026 46775 51800 52641 59733

MARS B.V.

7192 7193 8370 23221 23222 23224 23227 23228 24706 35537 35538 41063 41065 41066 
41067 41068 41069 41070 41071 41072 41073 46024 46025 46026 46258 46259 46260 
46261 46463 46465 46775 49645 51372 51478 51481 51611 51800 52040 52567 52641 
53160 53161 53173 53174 53528 54243 55800 57524 57668 58395 58396 59733 60009 
60071 60186 61985 61986 63436 63437 63438 63970 64480 65362 65363 69093 69094 
71855 72386 72387 72391 79171 79173 79174 79175 79176 79177 79178 79179 79180 
79181 79182 79183 79184 79185 79186 79187 79188 79189 79190 79191 79192 79194 
79195 79196 79197 79785 79786 79787 79788 79789 79790 79791 79792 79793 79794 
80197 80198 80200 80202 80203 83260 83261 83262 83263 83264 83265 83266 83267 
83268 83269 83270 86266 86268 86270 86271 86272 86273 86275 86276 86277 86278 
86280 86281 86282 86284 86285 86295 86410 87938 91966 91967 91968 91969 91970 

91971 92041 93894 95487 99523 99525 99526 99527 99528 100265 101069 104703 
104704 105728 112965 113733 114605 114606 114607 114608 114609 114610 114611 
118005 118148 124428 126012 126013 126014 126015 126016 127323 127324 130016 
130017 130018 130019 130451 130452 130453 146629 146630 146631 146632 146633 
146634 146663 146664 147032 147033 147034 147035 147036 148204 155907 155908 
155928 155929 155942 155943 157222 158903 158905 165995 169382 170273 172812 

172813 172814 173344 176012 179289

Mars Austria OG

7192 52040 53161

MARS S.A./MARS ALIMENTAIRE
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