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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

.96951מיקוד,5'מס בניין, הגן הטכנולוגי,1' רחוב אגודת ספורט הפועל מס
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 בכתובתwww.trademarks.gov.il: המסחר בכתובת

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

לפקודת סימני המסחר24על פי סעיףת התנגדותהודע

להלן יכול פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים 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:

E OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTIC
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.

י' ניסן תש"ע - 225/03/2010



Ownersבעלים

Name: MIZUMZUM LTD. שם: מיצומצום בע"מ

Address: 32 Shoken St.  , Tel Aviv, Israel כתובת : שוקן 32  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 510744931מספר זיהוי: 510744931

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

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/01/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 186396 מספר סימן

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

י' ניסן תש"ע - 325/03/2010



Ownersבעלים

Name: AVIV ISRAEL שם: אביב ישראל

Address: 28 Hertzel Str.  , Haifa, Israel כתובת : רחוב הרצל 28  , חיפה, ישראל

Identification No.: 39945811מספר זיהוי: 39945811

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug & Co., Advs.

Address: 68 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 64952, Israel

שם: גוטפריד, וסרצוג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 68  , תל אביב, 64952, ישראל

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

DF

Application Date 20/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 188442 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 425/03/2010



U.S.A. , 31/01/2006 ארה"ב , 31/01/2006

Priority Date דין קדימה

After-shave lotions, non-medicated lip balm, bath oil, 
bath powder, non-medicated bath salts, bubble bath, 
beauty masks, body cream, body oil, body powder, 
cologne, perfume, toilet water, cosmetic pencils, 
hand cream, eye cream, night cream, shaving cream, 
skin cleansing cream, skin cream, deodorant soap, 
personal deodorants, antiperspirants, and 
combination deodorants/antiperspirants, emery 
boards, essential oils for personal use, eye makeup, 
eye makeup remover, eye pencils, eye shadow, 
eyebrow pencils, eyeliners, face powder, facial 
scrubs, foundation makeup, bath gel, shaving gel, 
shower gel, lip gloss, lipstick, hair conditioners, hair 
gel, hair rinses, hair spray, skin lotion, facial lotion, 
body lotion, makeup, facial makeup, mascara, 
massage oil, skin moisturizer, nail enamel, nail 
polish, rouge, sachets, hair shampoo, shaving balm, 
shaving lotion, skin cleansing lotion, skin soap, skin 
toners, liquid soaps for hand, face, and body, and 
compacts containing cosmetics; all the above goods 
for sale online and through retail channels; all 
included in class 3.

תרחיצים לאחר גילוח, שפתון להגנה מפני יובש לא רפואי, שמן
לאמבט, פודרה לאמבט, מלחים לאמבטיה לא רפואיים, קצף
לאמבט, מסכות יופי, קרם לגוף, שמנים לגוף, פודרה לגוף, מי
קולון, בשמים, מי טואלט, עפרונות קוסמטיים, קרם לידיים,

קרם לעיניים, קרם ללילה, קרם לגילוח, קרם לניקוי העור, קרם
לעור, סבון דאודורנט, דאודורנטים אישיים, תכשירים נגד הזעה,
וקומבינציה של דאודורנטים ותכשירים נגד הזעה, לוחות שמיר
לשיוף ומירוק, שמנים אתריים לשימוש אישי, עיפור לעיניים,
מסיר עיפור עיניים, עפרונות לעיניים, צלליות לעיניים, עפרונות
לגבות, תמרוק שמורחים בקו עדין סביב או מתחת העין, פודרה
לפנים, מקרצפים לפנים, מייק-אפ בסיס, תרחיץ לאמבטיה,

תרחיץ לגילוח, תרחיץ למקלחת, שפתון מבריק, שפתון, מייצבי
שיער, תרחיצים לשיער, שטיפות לשיער, ספריי לשיער,

תחליבים לעור, תחליבים לפנים, תחליבים לגוף, איפור, איפור
לפנים, מסקרה, שמן לעיסוי, קרם לחות לעור, חומר ציפוי

לציפורניים, לכה לציפרניים, סומק, אבקת בישום, שמפו לשיער,
קרם גילוח מרגיע, תחליב לגילוח, תחליב לניקוי העור, סבון
לעור, טונרים לעור, סבונים נוזליים לידיים, לפנים ולגוף,

ופודריות הכוללות קוסמטיקה; כל הסחורות האמורות לעיל
למכירה בצורה מקוונת או באמצעות ערוצים קמעונאיים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/07/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192349 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 525/03/2010



Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 625/03/2010



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; audio 
cassette recorders; audio cassette players; audio 
cassettes; audio discs; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-
ROM drives (as part of the computer); CD-ROM 
writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; compact discs; 
computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; 
DVDs; DVD players; DVD recorders; digital versatile 
discs; digital video discs; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; modems (as part of a computer); mouse 
pads; motion picture films; pagers; personal stereos; 
personal digital assistants; printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers, and all other 
goods in this class; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים

מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות,

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי
אש; מקליטי קלטות אודיו; נגני קלטות אודיו; קלטות אודיו;

תקליטורי אודיו; רמקולי אודיו; משקפות; מחשבונים; מסרטות
וידיאו; מצלמות; תקליטורים; כונני תקליטורים (כחלק

מהמחשב); כותבי תקליטורים (כחלק מהמחשב); טלפונים
סלולאריים; אביזרים לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים
סלולאריים; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני תקליטורים;
מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי מחשב;
מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; חומרת
מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; כונני
דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפון אלחוטי; מגנטים

דקורטיביים; מצלמות דיגיטאליות; מכשירי די.וי.די; נגני די.וי.די;
מקליטי די.וי.די; תקליטורים דיגיטאלים רב תכליתיים; תקליטורי

וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות אלקטרוניות אישיות; נרתיקים
למשקפיים; משקפיים; אוזניות; מכונות  קריוקי; מיקרופונים;
נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים לעכבר; סרטי
קולנוע; איתוריות; מערכות סטריאו אישיות; עזרים אישיים
דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי רדיו; משקפי שמש; טלפונים;
טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות

וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; תקליטורים של משחקי וידיאו;
קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק
כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

PRINCESS AURORA

Application Date 08/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192716 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 725/03/2010



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erdinast, Ben Nathan & Co., Advs.

Address: 4 Berkovich Street  , Tel Aviv, 64238, Israel

שם: ארדינסט, בן נתן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ברקוביץ' 4  , תל אביב, 64238, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 825/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase BIO GENIC, but in the 
combination of the mark.

BIO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
GENIC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Sano Bruno's Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address:  8רח' החרש, P.O.B. 7250, Hod Hasharon, Israel כתובת : Hacharash Street 8, ת.ד.7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

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

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 אתריים; 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 כלולים בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CARELINE
BIO GENIC

Application Date 27/12/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 196563 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 925/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY separately, 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 included 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 כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

LANDLORD OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 12/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199307 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 1025/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY separately, 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 services, namely real estate brokerage, 
rental, leasing and management services; land 
acquisition, namely real estate brokerage services; 
investment consultation; financial services, namely 
financial consultation, financial analysis, financial 
planning, financial management, financing services, 
providing debt and equity capital, and tangible and 
intangible asset financing; business incubator 
services, namely providing debt and equity financing 
to emerging and start-up companies; all included in 
Class 36.

שירותי נכסי נדל''ן, דהיינו שירותי דמי תיווך נדל''ן, השכרה,
החכרה וניהול; רכישת קרקעות, דהיינו, שירותי דמי תיווך

נדל''ן; ייעוץ השקעות; שירותים פיננסיים, דהיינו, ייעוץ פיננסי,
ניתוח פיננסי, תכנון פיננסי, ניהול פיננסי, שירותים פיננסיים,
אספקת ביצוע השקעות בחוב ובהון מניות, מימון נכסים

מוחשיים ולא מוחשיים, וניהול פורפוליו פיננסי; שירותי חממה
עסקית, דהיינו, אספקת מימון להשקעה בהון ובחובות עבור

חברות סטארט-אפ וחברות בתחילת דרכן; הכל כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

LANDLORD OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 12/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199308 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 1125/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY separately, 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; building 
construction and repair services; maintenance and/or 
repair of buildings, electrical systems, heating and air 
conditioning systems, and plumbing systems; all 
included in Class 37.

שירותי פיתוח נדל''ן; שירותי בניית ותיקון בנינים; תחזוקה
ותיקון בנינים, מערכות חשמל, מערכות חימום ומיזוג ואוויר

ומערכות אינסטלציה; הכל כלול בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

LANDLORD OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 12/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199309 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 1225/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY separately, 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

Rental of warehouse space; all included in Class 39. השכרת שטחים במחסנים; הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

LANDLORD OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 12/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199310 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 1325/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LIFE SCIENCE 
INDUSTRY separately, 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

Construction projects development; construction 
drafting; architectural consultation; design of interior 
decor; engineering; rental and leasing of computers; 
rental and leasing of laboratory equipment; all 
included in Class 42.

שירותי פרוייקט בניה; רישום בניה; ייעוץ ארכיטקטוני; עיצוב
פנים; הנדסה; השכרה והחכרה של מחשבים; השכרה והחכרה

של ציוד מעבדה; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

LANDLORD OF CHOICE TO THE LIFE SCIENCE INDUSTRY

Application Date 12/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199311 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 1425/03/2010



Non-medicated skin care preparations, namely, 
cleansers, moisturizers, toners, conditioners, 
emollients and exfoliants for the face and body; skin 
brightener to reduce the appearance of dark 
pigmentation; topical cream to reduce the 
appearance of cellulite; hair care preparations, 
namely, shampoo, conditioner, styling gel, hairspray 
and fixatives; non-medicated personal hygiene 
preparations, namely, personal deodorant, after-
shave lotion, tooth gel, mouthwash; cologne for men 
and women; cosmetic products, namely, foundation, 
concealer, facial power, bronzer, blush, eye shadow 
in powder and/or liquid form, lining pencils for the 
lips, eyes and eyebrows, mascara, lipstick, lip gloss, 
non-medicated lip balm and makeup remover; multi-
purpose detergent; all-purpose household cleaning 
preparations; all for direct sale to consumers through 
a network of independent distributors and not offered 
for sale in retail establishment; all included in class 3.

תכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים, דהיינו, מנקים,
לחויות, טונרים, מרככים, משחת ריכוך עור ומסירי עור לפנים
ולגוף; מבהיר עור להפחתת הופעה של פיגמנטציה כהה; קרם
מקומי להפחתת הופעה של צלוליטיס; תכשירי טיפוח שיער,
דהיינו, שמפו, מרכך, ג'ל עיצוב, תרסיסי שיער ומייצבים;

תכשירי הגיינה אישית שאינם תרופתיים, דהיינו, דאודורנטים
אישיים, תרחיצים לאחרי הגילוח, ג'ל לשן, מי פה; קולון לגברים
ונשים; מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, בסיס, קונסילר, אבקה לפנים,
ברונזר, סומק, צללית לעיניים בצורת אבקה ו/או נוזל, עפרונות

תיחום לשפתיים, לעיניים ולגבות, מסקרה, שפתון, גלוס
לשפתיים, צורי לשפתיים שאינו תרופתי ומסיר איפור; חומר

ניקוי רב-תכליתי; תכשירי ניקוי כל-תכליתיים למשק בית ; כולם
למכירה ישירה לצרכנים באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים
ולא מוצעים למכירה במוסדות קמעונאיים;  הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200604 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 1525/03/2010



Owners

Name: ALOE VERA OF AMERICA, INC.

Address: Dallas, Texas, U.S.A.

Identification No.: 29640

(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

י' ניסן תש"ע - 1625/03/2010



י' ניסן תש"ע - 1725/03/2010



Owners

Name: ALOE VERA OF AMERICA, INC.

Address: Dallas, Texas, U.S.A.

Identification No.: 29640

(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

Non-medicated skin care preparations, namely, 
cleansers, moisturizers, toners, conditioners, 
emollients and exfoliants for the face and body; skin 
brightener to reduce the appearance of dark 
pigmentation; topical cream to reduce the 
appearance of cellulite; hair care preparations, 
namely, shampoo, conditioner, styling gel, hairspray 
and fixatives; non-medicated personal hygiene 
preparations, namely, personal deodorant, after-
shave lotion, tooth gel, mouthwash; cologne for men 
and women; cosmetic products, namely, foundation, 
concealer, facial power, bronzer, blush, eye shadow 
in powder and/or liquid form, lining pencils for the 
lips, eyes and eyebrows, mascara, lipstick, lip gloss, 
non-medicated lip balm and makeup remover; multi-
purpose detergent; all-purpose household cleaning 
preparations; all for direct sale to consumers through 
a network of independent distributors and not offered 
for sale in retail establishment; all included in class 3.

תכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים, דהיינו, מנקים,
לחויות, טונרים, מרככים, משחת ריכוך עור ומסירי עור לפנים
ולגוף; מבהיר עור להפחתת הופעה של פיגמנטציה כהה; קרם
מקומי להפחתת הופעה של צלוליטיס; תכשירי טיפוח שיער,
דהיינו, שמפו, מרכך, ג'ל עיצוב, תרסיסי שיער ומייצבים;

תכשירי היגיינה אישית שאינם תרופתיים, דהיינו, דאודורנטים
אישיים, תרחיצים לאחרי הגילוח, ג'ל לשן, מי פה; קולון לגברים
ונשים; מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, בסיס, קונסילר, אבקה לפנים,
ברונזר, סומק, צללית לעיניים בצורת אבקה ו/או נוזל, עפרונות

תיחום לשפתיים, לעיניים ולגבות, מסקרה, שפתון, גלוס
לשפתיים, צורי לשפתיים שאינו תרופתי ומסיר איפור; חומר

ניקוי רב-תכליתי; תכשירי ניקוי כל-תכליתיים למשק בית ; כולם
למכירה ישירה לצרכנים באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים
ולא מוצעים למכירה במוסדות קמעונאיים;  הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 200608 מספר סימן

Application Date 27/05/2007 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 1825/03/2010



י' ניסן תש"ע - 1925/03/2010



Owners

Name: ALOE VERA OF AMERICA, INC.

Address: Dallas, Texas, U.S.A.

Identification No.: 29640

(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

Non-medicated skin care preparations, namely, 
cleansers, moisturizers, toners, conditioners, 
emollients and exfoliants for the face and body; skin 
brightener to reduce the appearance of dark 
pigmentation; topical cream to reduce the 
appearance of cellulite; hair care preparations, 
namely, shampoo, conditioner, styling gel, hairspray 
and fixatives; non-medicated personal hygiene 
preparations, namely, personal deodorant, after-
shave lotion, tooth gel, mouthwash; cologne for men 
and women; cosmetic products, namely, foundation, 
concealer, facial power, bronzer, blush, eye shadow 
in powder and/or liquid form, lining pencils for the 
lips, eyes and eyebrows, mascara, lipstick, lip gloss, 
non-medicated lip balm and makeup remover; multi-
purpose detergent; all-purpose household cleaning 
preparations; all for direct sale to consumers through 
a network of independent distributors and not offered 
for sale in retail establishment; all included in class 3.

תכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים, דהיינו, מנקים,
לחויות, טונרים, מרככים, משחת ריכוך עור ומסירי עור לפנים
ולגוף; מבהיר עור להפחתת הופעה של פיגמנטציה כהה; קרם
מקומי להפחתת הופעה של צלוליטיס; תכשירי טיפוח שיער,
דהיינו, שמפו, מרכך, ג'ל עיצוב, תרסיסי שיער ומייצבים;

תכשירי היגיינה אישית שאינם תרופתיים, דהיינו, דאודורנטים
אישיים, תרחיצים לאחרי הגילוח, ג'ל לשן, מי פה; קולון לגברים
ונשים; מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, בסיס, קונסילר, אבקה לפנים,
ברונזר, סומק, צללית לעיניים בצורת אבקה ו/או נוזל, עפרונות

תיחום לשפתיים, לעיניים ולגבות, מסקרה, שפתון, גלוס
לשפתיים, צורי לשפתיים שאינו תרופתי ומסיר איפור; חומר

ניקוי רב-תכליתי; תכשירי ניקוי כל-תכליתיים למשק בית ; כולם
למכירה ישירה לצרכנים באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים
ולא מוצעים למכירה במוסדות קמעונאיים;  הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200612 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2025/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase אתר התיירות והתעופה של
.but in the combination of the mark ,ישראל

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אתר
התיירות והתעופה של ישראל, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: M.T.T. MARKETING TOURISM & TRAVEL LTD. שם: מ.ת.ת. החברה הישראלית למדע, תיירות ותעופה בע"מ

Address: 2 Ben Yehida St.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב בן יהודה 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512221482מספר זיהוי: 512221482

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Coleman - Elisha, Adv.

Address: 40 Derech Ramatayim, P.O.B. 414, Hod 
Hasharon, 45103, Israel

שם: קולמן - אלישע, עו"ד

כתובת : דרך רמתיים 40, ת.ד.414, הוד השרון, 45103, ישראל

Website providing information in the field of tourism 
and flights; all included in class 39.

שירותי אתר אינטרנט המספק מידע בנושא תיירות ותעופה;
הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202471 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2125/03/2010



Dated 13/03/2009 (Section 16) מיום 13/03/2009 (סעיף 16)

United Kingdom No. 2465056 ממלכה מאוחדת מספר: 2465056

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. , 05/04/2007 ארה"ב , 05/04/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Medical Quant USA, Inc.

Address: 6565 Cochran Road Solon, OHIO, U.S.A.

Identification No.: 66359

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

Light and/or electromagnetic emitting devices for a 
wide range of diseases, namely, devices using low 
level lasers, light emitting diodes (LEDs), infrared 
light, and pulsed light, for medical and therapeutic 
applications; all included in class 10.

התקנים פולטי אור ו/או קרינה אלקטרומגנטית עבור טווח רחב
של מחלות, דהיינו, התקנים המשתמשים במכשירי לייזר

בהספק נמוך, דיודות פולטי אור (LEDs), אור אינפרא-אדום,
ואור בפולסים, עבור יישומים רפואיים וטיפוליים; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

MULTI  RADIANCE

Application Date 22/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203305 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2225/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HYGRO CELLER, in the 
combination of the mark.

HYGRO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CELL FILLER, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Sano Bruno's Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address:  8רח' החרש, P.O.B. 7250, Hod Hasharon, Israel כתובת : Hacharash Street 8, ת.ד.7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

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

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 אתריים; 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; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CARELINE
HYGRO CELL FILLER

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203692 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2325/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase TRI ACTIVE SERUM, 
but in the combination of the mark.

TRI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
ACTIVE SERUM, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Sano Bruno's Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address:  8רח' החרש, P.O.B. 7250, Hod Hasharon, Israel כתובת : Hacharash Street 8, ת.ד.7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

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

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 אתריים; 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; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CARELINE
TRI ACTIVE SERUM

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203693 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2425/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase PERFECT CARE, but in 
the combination of the mark.

PERFECT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
CARE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Sano Bruno's Enterprises Ltd. שם: סנו מפעלי ברונוס בע"מ

Address:  8רח' החרש, P.O.B. 7250, Hod Hasharon, Israel כתובת : Hacharash Street 8, ת.ד.7250, הוד השרון, ישראל

Identification No.: 520032988מספר זיהוי: 520032988

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

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels; milks; moisturizers; 
powders; toiletries, aftershaves; make-up 
preparations; deodorants for personal use; 
preparations for the treatment and care of the face 
and body; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחצים
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב;
תכשירי איפור; דאודורנטים לשימוש אישי; מוצרים לטיפול

ולטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CARELINE
PERFECT CARE

Application Date 21/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204998 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2525/03/2010



י' ניסן תש"ע - 2625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words GREATNESS IS WITHIN 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GREATNESS IS WITHIN 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: EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION

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

Identification No.: 5567

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Clothing, namely men's footwear, pants, robes, 
shirts, shorts, sleepwear, sweaters, and underwear; 
women's blouses, footwear, pants, robes, shirts, 
shorts, sleepwear, sweaters, bras and underwear; 
girls' and boys' blouses, footwear, pants, shirts, 
shorts, sleepwear, sweaters and underwear; toddlers' 
and infants' footwear, pants, shirts, shorts, sleepwear 
and sweaters; aerobic belts, boxing jerseys, boxing 
shoes, briefs, elastic belts, exercise suits, exercise 
shorts, exercise pants, exercise tops, exercise 
jackets, gloves, jackets, coats, vests, jogging suits, 
knit headwear, hats, caps, visors, knit scarves, 
mittens, muscle shirts, sauna suits, socks, stockings, 
hosiery, suspenders, sweatpants, sweatshirts, jeans, 
swimwear, cover-ups, t-shirts, thermal underwear, 
boxing and bathing trunks, weight-lifting gloves and 
belts; all included in class 25.

דברי לבוש, היינו הנעלה, מכנסיים, חלוקים, חולצות, מכנסיים
קצרים, בגדי שינה, סוודרים והלבשה תחתונה לגברים; חולצות,
הנעלה, מכנסיים, חלוקים, חולצות, מכנסיים קצרים, בגדי שינה,

סוודרים, חזיות והלבשה תחתונה לנשים; חולצות, הנעלה,
מכנסיים, חולצות, מכנסיים קצרים, בגדי שינה, סוודרים

והלבשה תחתונה לבנים ולבנות; הנעלה, מכנסיים, חולצות,
מכנסיים קצרים, בגדי שינה וסוודרים לפעוטות ולתינוקות;

חגורות אירובי, בגדי איגרוף, נעלי איגרוף, מכנסיים תחתונים,
חגורות אלסטיות, חליפות התעמלות, מכנסים קצרים

להתעמלות, מכנסי התעמלות, חולצות התעמלות, מעילי
התעמלות, כפפות, ז'קטים, מעילים, ווסטים, חליפות ריצה,

כיסויי ראש סרוגים, כובעים, כומתות, מצחיות, צעיפים סרוגים,
כסיות, חולצות ללא שרוול, חליפות סאונה, גרביים, גרביונים,
לבנים, כתפיות, מכנסי מיזע, חולצות מיזע, ג'ינסים, בגדי ים,
לבוש עליון, חולצות-t, הלבשה תחתונה תרמית, מכנסיים

קצרים לאיגרוף ולשחייה, כפפות וחגורות להרמת משקולות;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

EVERLAST GREATNESS IS WITHIN

Trade Mark No. 205033 מספר סימן

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 2725/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words GREATNESS IS WITHIN 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GREATNESS IS WITHIN 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

Ear and eyebrow protectors for boxers, boxing 
masks, odontoguards, boxing gloves, striking bags,  
fighting gloves, training dummies, striking-bag 
platforms, dumbbells, guards and protectors for 
football players, rowing machines, chest weights, 
spring exercisers, grip developers, medicine balls, 
head guards, punching bags, training bags, skip 
ropes, mouth pieces, wrestling and boxing trunks, 
supporters, shoe guards, helmets, boxing and 
wrestling rings, baseballs, baseball gloves, baseball 
bats, catchers' masks, catchers' protectors, footballs, 
basketballs, roller skates, ice skates, gymnasium 
horses, parallel bars, climbing ropes, bicycle trainers, 
weight benches, step machines, weight lifting gloves, 
ski gloves, equipment bags, gym bags, trampolines, 
exercise equipment, weight lifting equipment, weight 
lifting belts, jumping ropes, free weights; aerobic 
equipment, namely, aerobic fitness belts, stationary 
cycles, elastic exercise bands, ankle weights, wrist 
weights, treadmills, exercise bikes and martial arts 
equipment, namely, kicks, shin guards, head guards, 
punch gloves, body shields, target paddles, punch 
and kick boards; arcade games; all included in class 
28.

מגיני אוזניים ומצח למתאגרפים, מסיכות איגרוף, מגיני שיניים,
כפפות איגרוף, שקי חבטה, כפפות לחימה, בובות אימון,
מעמדים לשקי חביטה, משקולות, שומרים ומגינים לשחקני
כדורגל, מכונות חתירה, משקולות חזה, מתרגלי קפיצים,
מפתחי אחיזה, כדורי אימון, מגיני ראש, שקי איגרוף, שקי
אימון, חבלי ניתור, מגיני פה, מכנסיים קצרים להיאבקות
ולאיגרוף, תומכים, מגיני נעליים, קסדות, זירות איגרוף

והיאבקות, כדורי בסיס, כפפות לכדור בסיס, מחבטי כדור בסיס,
מסיכות לשחקנים תופסים, מגינים לשחקנים תופסים, כדורי
רגל, כדורי סל, גלגיליות, גלגיליות קרח, חמורים לאולם

התעמלות, מקבילים מדורגים, חבלי טיפוס, מאמני אופניים,
ספסלי הרמת משקולות, מכונות מדרגה, כפפות להרמת
משקולות, כפפות סקי, תיקי ציוד, תיקים למכון כושר,

טרמפולינות, ציוד התעמלות, ציוד להרמת משקולות, חגורות
להרמת משקולות, חבלי קפיצה, משקולות חופשיות; ציוד

אירובי, היינו, חגורות כושר אירוביות, אופניים נייחים, רצועות
התעמלות אלסטיות, משקולות קרסול, משקולות כף-יד,

הליכונים, אופני התעמלות וציוד אומנויות לחימה, היינו, אביזרי
בעיטה, מגיני שוקה, מגיני ראש, כפפות איגרוף, מגיני גוף,

משוטי מטרה, לוחות איגרוף ובעיטה; מכונות משחק; הנכללים
כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

EVERLAST GREATNESS IS WITHIN

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205034 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 2825/03/2010



Owners

Name: EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION

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

Identification No.: 5567

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 2925/03/2010



Ownersבעלים

Name: The Professionals Guide Ltd. שם: מדריך המקצוענים בע"מ

Address: 10 Nahalat Itzhak Street  , Tel Aviv, 67448, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 10  , תל אביב, 67448, ישראל

Identification No.: 537294751מספר זיהוי: 537294751

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

Commerce and advertising including via the Internet 
and publication of guides); all included in class 35.

מסחר ופרסום לרבות באמצעות האינטרנט ובאמצעות הוצאה
לאור של מדריכים; הנכללים כום בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

המקצוענים

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208038 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 3025/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the  letters WWW, CO.IL and the 
number *8877  separately, but in the combination of 
the mark.

,WWW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות
CO.IL ובמספר *8877 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: The Professionals Guide Ltd. שם: מדריך המקצוענים בע"מ

Address: 10 Nahalat Itzhak Street  , Tel Aviv, 67448, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 10  , תל אביב, 67448, ישראל

Identification No.: 537294751מספר זיהוי: 537294751

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

Commerce and advertising including via the Internet 
and publication of guides); all included in class 35.

מסחר ופרסום לרבות באמצעות האינטרנט ובאמצעות הוצאה
לאור של מדריכים; הנכללים כום בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208039 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 3125/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the  letters WWW, CO.IL and the 
number *8877  separately, but in the combination of 
the mark.

,WWW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות
CO.IL ובמספר   *8877 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: The Professionals Guide Ltd. שם: מדריך המקצוענים בע"מ

Address: 10 Nahalat Itzhak Street  , Tel Aviv, 67448, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת יצחק 10  , תל אביב, 67448, ישראל

Identification No.: 537294751מספר זיהוי: 537294751

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

Establishing buildings; repairing, installation services; 
all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים; שירותי התקנה; כולם נכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208040 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 3225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Glidat Strauss Ltd. שם: גלידת שטראוס בע"מ

Address: 113 Herzel Street, P.O.B. 5, Acco, Israel כתובת : רחוב הרצל 113, ת.ד.5, עכו, ישראל

Identification No.: 510305063מספר זיהוי: 510305063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Lahat & Co., Adv.

Address: 6 Vissotsky St.  , Tel Aviv, 62338, Israel

שם: דן להט ושות', עו"ד

כתובת : ויסוצקי 6  , תל אביב, 62338, ישראל

Ice creams, water ices, ice-cream bars, frozen 
confections; all included in class 30.

גלידות, גלידת קרח, שלגונים, ממתקים קפואים; הנכללים כולם
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209235 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 3325/03/2010



U.S.A. , 27/02/2008 ארה"ב , 27/02/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

TECHINSIGHTS

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209310 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 3425/03/2010



Providing on-line publications, namely magazines 
and electronic newsletters in the field of 
microprocessor and microcontroller based systems 
for firmware, hardware and software design 
professionals, including integration of hardware, 
software and firmware, practical designs and how-to 
technical features, product updates, engineering and 
high technologies and free demonstrations, new 
products related to integrated circuits, computers, 
electronic components and high technology provided 
via e-mail; providing news and information for 
engineers and electrical engineering in the fields of 
development, design and implementation of 
electronic technology, high technology, mobile 
communications technology and mobile 
communications systems architecture, wireless 
networking technology; arranging, promoting and 
conducting educational and instructional services, 
namely providing seminars and providing instruction 
in the field of information technology, electronic 
designs and applications for technology 
professionals, providing instruction in the field of 
automotives and automotive diagnostic services 
featuring computer software and information 
technology for the development of technologies for 
the fabrication of automotive electronics for 
automotive professionals, providing instruction in the 
fields of engineers and engineering managers, 
consumer audio electronics, portable audio, TV and 
home entertainment audio, satellite radio, 
automotive, and audio signal processing, providing 
instruction in the fields of engineering, digital 
television systems and equipment, networking 
systems and equipment, voice and data networking, 
digital rights management, advanced display 
architectures and video codec techniques via a 
website on the internet, design resource for 
engineers, engineer managers and military 
developing signal processing systems, 
communications, audio, video and imaging 
technologies, motion control technology and 
aerospace technology via the internet, development, 
design and implementation of electronic technology, 
high technology, mobile communications technology 
and mobile communications systems architecture, 
engineering, electronic designs and applications for 
technology professionals, wireless networking 
technology, video technology and imaging 
technology via a website on the internet; providing 
educational workshops, web casts in the field of 
mechatronic design, for microcontrollers, mechanics 
and electrical engineers, providing interactive training 
courses for engineers in the field of engineering 
technology provided by means of a global computer 
network and distributing course materials in 
connection therewith; educational services in the 
nature of classes, courses and seminars regarding 
intellectual property, integrated circuits, and 
electronic designs and process technology; providing 
educational workshos, namely, providing web casts 
in the field of mechatronic designfor microcontrollers, 
mechanics and electrical engineers; all included in 
class 41.

אספקת פרסומים מקוונים, דהיינו כתבי עת ואיגרות מידע
אלקטרוניות בתחום של מערכות מבוססות על מיקרו-מעבד

ומיקרו-בקר עבור אנשי מקצוע בעיצוב קושחה, חומרה ותוכנות
מחשב, כולל שילוב של קושחה, תוכנות מחשב וחומרה,
עיצובים מעשיים ומאמרים טכניים על איך לבצע, שדרוגי

מוצרים, הנדסה וטכנולוגיות גבוהות והדגמות בחינם, מוצרים
חדשים הקשורים למעגלים משולבים, מחשבים, רכיבים
אלקטרוניים וטכנולוגיה גבוהה המסופקת באמצעות דואר
אלקטרוני; אספקת חדשות ומידע עבור מהנדסים והנדסה

חשמלית בתחומי פיתוח, עיצוב ויישום טכנולוגיה אלקטרונית,
טכנולוגיה גבוהה, טכנולוגית תקשורת ניידת וארכיטקטורה של
מערכות תקשורת ניידת, טכנולוגית רישות אל-חוטית; ארגון,
קידום וניהול שירותי חינוך והוראה, דהיינו אספקת סמינרים

ואספקת הוראה בתחום של טכנולוגית מידע, עיצובים
אלקטרוניים ויישומים עבור אנשי מקצוע טכנולוגיים, אספקת
הוראה בתחום של ממונעים ושירותי אבחון ממונעים שכוללים
טכנולוגית תוכנות מחשב ומידע לפיתוח טכנולוגיות עבור ייצור
אלקטרוניקת ממונעים עבור אנשי מקצוע לממונעים, אספקת
הוראה בתחום של מהנדסים ומנהלי מהנדסים, אלקטרוניקת
אודיו לצרכנים, אודיו נייד, ואודיו של טלוויזיה ובידור ביתי,
עיבוד אותות רדיו לוויני, ממונעים ואודיו, אספקת הוראה

בתחום של הנדסה, מערכות וציוד טלוויזיה דיגיטלית, מערכות
וציוד רישות, רישות קול ונתונים, ניהול זכויות דיגיטליות,

ארכיטקטורות תצוגה מתקדמות וטכניקות וידיאו מקודד/מפענח
באמצעות אתר רשת באינטרנט, משאב עיצוב עבור מהנדסים,
מנהלים מהנדסים ומערכות צבאיות לפיתוח עיבוד אותות,

תקשורת, טכנולוגיות אודיו, וידיאו והדמייה, טכנולוגית בקרת
תנועה וטכנולוגיה קשורה לחלל ולתעופה באמצעות האינטרנט,

פיתוח, עיצוב ויישום של טכנולוגיה אלקטרונית, טכנולוגיה
גבוהה, טכנולוגית תקשורת ניידת וארכיטקטורה של מערכות
תקשורת ניידות, הנדסה, עיצובים ויישומים אלקטרוניים עבור

אנשי מקצוע בטכנולוגיה, טכנולוגית רישות אל-חוטית,
טכנולוגית וידיאו וטכנולוגית הדמייה באמצעות אתר רשת

באינטרנט; אספקת סדנאות חינוכיות, שידורי רשת בתחום של
עיצוב מכטרוני, עבור מיקרו-בקרים, מכונאים ומהנדסי חשמל,
אספקת קורסי אימון אינטראקטיביים עבור מהנדסים בתחום
של טכנולוגית הנדסה המסופקים באמצעות רשת מחשבים
עולמית והפצת חומרי הקורסים הקשורים להם; שירותים
חינוכיים שהם כיתות, קורסים וסמינרים לגבי קניין רוחני,

מעגלים משולבים, וטכנולוגית עיצובים ותהליכים אלקטרוניים;
אספקת סדנאות עבודה חינוכיות, דהיינו אספקת שידורי

אינטרנט בתחום עיצוב מכטרוני עבור מיקרו-בקרים, מכונאים
ומהנדסי חשמל; הנכללים כולם בסוג 41.

י' ניסן תש"ע - 3525/03/2010



Owners

Name: UNITED BUSINESS MEDIA LLC

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

Identification No.: 41898

(Delaware Limited Liability Company)

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

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

י' ניסן תש"ע - 3625/03/2010



U.S.A. , 27/02/2008 ארה"ב , 27/02/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

TECHINSIGHTS

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209311 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 3725/03/2010



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

On-line services, namely, providing on-line 
information in the fields of electronic designs and 
applications for technology professionals, 
automotives and automotive diagnostic services 
featuring computer software and information 
technology for the development of technologies for 
the fabrication of automotive electronics for 
automotive professionals, engineers and engineering 
managers, consumer audio electronics, portable 
audio, TV and home entertainment audio, satellite 
radio, automotive and audio signal processing, 
engineering, technology, digital television systems 
and equipment, networking systems and equipment, 
voice and data networking, digital rights 
management, advanced display architectures and 
video codec techniques, industrial control engineers 
and design, high technology, mobile communications 
and mobile communications systems architecture, 
providing industry information relating to the analog 
and mixed signals marketplace, wireless networking 
technology, video technology and imaging 
technology, via the internet; consulting services in the 
field of engineering; semiconductor integrated 
circuitry and electronic design analysis services; 
analysis of integrated circuit and electronic designs 
and process technology; technical analysis of 
semiconductor and electronics patents; provision of 
integrated circuit design services, microelectronics 
engineering consulting services, design analysis 
services to the engineering, marketing, intellectual 
property groups of semiconductor, electronics, and 
information technology companies, process/structural 
analysis services, namely analysis of the physical 
structure of integrated circuits, analysis of processes 
used to manufacture integrated circuits, and analysis 
of electronic assemblies at the printed circuit board 
level, microprocessor-based security card consulting 
services, custom report services, namely technical 
reports on integrated circuit devices, semiconductor 
devices and processes, and intellectual property 
evaluations and analysis; product research, 
measurement evaluations in the field of consumer 
electronics products; On-line services; namely; 
providing news and information in the fields of 
electronics, engineering, computers, high technology 
and office systems management, new products 
related to integrated circuits, electronic components, 
providing news and information for engineers and 
electrical engineering in the fields of development, 
industrial control engineers and designers, design 
and implementation of electronic technology, 
engineering design;providing news and information 
for engineers and electrical engineering in the fields 
of development, design and implementation of 
electronic technology, high technology, mobile 
communications technology and mobile 
communications systems architecture, wireless 
networking technology; all included in class 42.

שירותים מקוונים, דהיינו אספקת מידע מקוון בתחומים של
עיצובים אלקטרוניים ויישומים עבור אנשי מקצוע בטכנולוגיה,
ממונעים ושירותי אבחון ממונעים שכוללים טכנולוגית תוכנות
מחשב ומידע לפיתוח טכנולוגיות עבור ייצור אלקטרוניקת
ממונעים עבור אנשי מקצוע לממונעים, מהנדסים ומנהלי

מהנדסים, אלקטרוניקת אודיו לצרכנים, אודיו נייד, ואודיו של
טלוויזיה ובידור ביתי, עיבוד אותות רדיו לוויני, ממונעים ואודיו,
הנדסה, טכנולוגיה, מערכות וציוד טלוויזיה דיגיטלית, מערכות
וציוד רישות, רישות קול ונתונים, ניהול זכויות דיגיטליות,

ארכיטקטורות תצוגה מתקדמות וטכניקות וידיאו
מקודד/מפענח, מהנדסי בקרה תעשייתית ועיצוב, טכנולוגיה
גבוהה, תקשורת ניידת וארכיטקטורה של מערכות תקשורת

ניידת, אספקת מידע תעשייתי הקשור לשוק של אותות אנלוגיים
ומעורבים, טכנולוגית רישות אל-חוטית, טכנולוגית וידיאו

וטכנולוגית הדמייה, באמצעות האינטרנט; שירותי יעוץ בתחום
של הנדסה; שירותי ניתוח עבור מעגלים משולבים של מוליכים-
למחצה; ניתוח טכנולוגית מעגל משולב ועיצובים  ותהליכים
אלקטרוניים; ניתוח טכני של פטנטים למוליכים-למחצה

ואלקטרוניקה; אספקת שירותי עיצוב מעגל משולב, שירותי
התייעצות להנדסת מיקרו-אלקטרוניקה, שירותי ניתוח עיצוב
למחלקות הנדסה, שיווק, קניין רוחני של חברות מוליכים-
למחצה, אלקטרוניקה וטכנולוגית מידע; שירותי ניתוח

תהליכיים/מבניים, דהיינו ניתוח המבנה הפיזי של מעגלים
משולבים, ניתוח תהליכים המשמשים לייצור מעגלים משולבים,
וניתוח מערכים אלקטרוניים ברמה של לוח מעגלים מודפס,
שירותי התייעצות לגבי כרטיסים אלקטרוניים מבוססים על

מיקרו-מעבד, שירותי דיווח מותאמים, דהיינו דוחות טכניים על
התקני מעגלים משולבים, התקנים ותהליכי מוליכים-למחצה,
הערכה וניתוח קניין רוחני; מחקר מוצרים, הערכות מדידה
בתחום של מוצרי אלקטרוניקה לצרכנים; שירותים מקוונים,

דהיינו אספקת חדשות ומידע בתחומי האלקטרוניקה, הנדסה,
מחשבים, טכנולוגיה גבוהה וניהול מערכות משרד, מוצרים
חדשים הקשורים למעגלים משולבים, רכיבים אלקטרוניים,
אספקת חדשות ומידע עבור מהנדסים והנדסה חשמלית

בתחומי פיתוח, מהנדסים ומעצבים של בקרה תעשייתית, עיצוב
ויישום של טכנולוגיה אלקטרונית, עיצוב הנדסי; אספקת חדשות
ומידע עבור מהנדסים והנדסה חשמלית בתחומי פיתוח, עיצוב
ויישום טכנולוגיה אלקטרונית, טכנולוגיה גבוהה, טכנולוגית
תקשורת ניידת וארכיטקטורה של מערכות תקשורת ניידת,

טכנולוגית רישות אל-חוטית; הנכללים כולם בסוג 42.

י' ניסן תש"ע - 3825/03/2010



Owners

Name: UNITED BUSINESS MEDIA LLC

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

Identification No.: 41898

(Delaware Limited Liability Company)

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

י' ניסן תש"ע - 3925/03/2010



Ownersבעלים

Name: TETRA PHARM (1997) LTD. שם: טטרה פארם (1997) בע"מ

Address: Azrieli Towers  , Tel Aviv, Israel כתובת : מגדלי עזריאלי  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512519356מספר זיהוי: 512519356

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Asher Barak & Co., Advs.

Address: Shaarei Hair Building 216 Yaffo Street, 
Jerusalem, 94383, Israel

שם: אשר ברק ושות', עו"ד

כתובת : בנין שערי העיר רחוב יפו 216, ירושלים, 94383, ישראל

Food additives, vitamins; all included in class 5. תוספי מזון, ויטמינים; כולם נכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

הישרדות

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209433 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 4025/03/2010



Owners

Name: TATA SONS LIMITED

Address: Mumbai, India

Identification No.: 68011

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

Computer programs (printed) computer print-outs, 
manuals; printed operating instructions; brochures; 
instructional and teaching materials (books and 
publications of all kind); stationery including 
continuous stationery for computers, ribbons and ink, 
computer requisites, cards of all kinds and 
description, calendars; diaries; photograph albums; 
advertisement sheets; magazine; paper covers, 
envelopes; pamphlets, picture prints; graphics 
reproduction, transparencies; written matter; 
newspaper and periodicals, book  binding material; 
adhesive material (stationery); artists' material; paint 
brushes, plain cards, all stationery and office 
requisites; printed share certificates; all included in 
class 16.

תוכניות מחשב (מודפסות) הדפסי מחשב, מדריכים, חומרי
הדרכה והפעלה מודפסים; קטלוגים; חומרי הדרכה הכוללים
צרכי כתיבה ללא הפוגה עבור מחשבים, סרטים ודיו, צרכי
מחשב, כרטיסים מכל הסוגים ותאוריים, לוחות שנה, יומנים;
אלבומי תמונות; לוחות פרסום; מגזין; כיסויי נייר, מעטפות;

חוברות; הדפסי תמונה, יצירות גרפיות, שקופיות; חומר כתוב;
עיתון וכתבי עת, חומר כריכת ספר; חומר הדבקה (צרכי

כתיבה); חומר לאומנים; מברשות צביעה, כרטיסים ריקים, כל
צרכי דברי הכתיבה והמשרד; תעודות מניה מודפסות; כולם

כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209453 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 4125/03/2010



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: LISCA d.d. modna oblacila Sevnica

Address: Presernova ulica 4  , Sevnica, Republic of 
Slovenia

Identification No.: 68059

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

Clothing, underwear, bathing suits; included in class 
25.

הלבשה,הלבשה תחתונה, בגדי ים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209810 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 4225/03/2010



European Community Trade Mark , 
29/02/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/02/2008

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

Entertainment services; education services; 
publishing services, providing on-line electronic 
publications (not downloadable) from the Internet, 
publication of books and printed matter; information 
services relating to books and printed publications; 
book club services; arranging and conducting 
exhibitions for educational purposes; provision of 
audiovisual programmes via computer networks 
(including the Internet), DSL, cable networks, digital 
download, digital streaming, video-on-on demand, 
near video-on-demand, TV (including free-to-air, pay-
per-view, satellite, cable, telephone); provision of 
electronic games provided by means of the Internet 
(non-downloadable); provision of telephone games 
(non-downloadable); rental and hire of video and 
audio cassettes and tapes; rental of recordings for 
entertainment or educational purposes; showing of 
cinematic films and videos; film production; 
distribution (other than transportation) of films; 
amusement park services; organisation of 
competitions; presentation of live performances; 
theatre, skating and ballet productions; provision of 
recreational facilities; television entertainment, 
production for television programmes and radio 
programmes, motion picture rental, educational and 
instructional services for children, animal training, 
organisation of exhibitions for cultural or educational 
purposes; holiday camp services; nursery schools; all 
included in class 41.

שירותי בידור; שירותי חינוך; שירותי פרסום, אספקת פרסום
אלקטרוני מקוון (שאינו ניתן להורדה) מהאינטרנט, פרסום
ספרים ודברי דפוס; שירותי מידע בנוגע לספרים ופרסומים

מודפסים; שירותי מועדון ספרים; ארגון וניהול תצוגות למטרות
חינוכיות; אספקה של תוכניות אורקוליות באמצעות רשתות
מחשב (כולל האינטרנט), DSL, רשתות כבלים; הורדה

דיגיטאלית; שידור דיגיטאלי (streaming); וידיאו על פי דרישה
(VOD), שלם וצפה (NVOD), טלוויזיה (כולל שידור חופשי,
שלם-לפי-צפייה, לווין, כבלים, טלפון); אספקת משחקים

אלקטרוניים המסופקים באמצעות האינטרנט (שאינם ניתנים
להורדה); אספקת משחקים לטלפון (שאינם ניתנים להורדה);
השכרה ושכירות של קלטות וידאו וקלטות שמע ורשם קול;

השכרה של הקלטות למטרות בידור או חינוך; הקרנה של סרטי
קולנוע ווידיאו; הפקת סרטים; הפצה (מלבד הובלה) של

סרטים; שירותי פארק שעשועים; ארגון תחרויות; הצגה של
הופעות חיות; הפקות של תיאטרון, מופעי גלגיליות ובלט;
אספקת מתקני נופש; בידור טלוויזיוני; הפקה של תוכניות

טלוויזיה ותוכניות רדיו; השכרה של סרטי קולנוע, שירותי חינוך
והדרכה לילדים, אימון בעלי חיים, תכנון תערוכות למטרות

תרבותיות או חינוכיות; שירותים למחנות קיץ; גני ילדים; כולם
כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

PRINCESS POPPY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209986 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 4325/03/2010



Owners

Name: The Random House Group Limited.

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68109

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

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

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 4425/03/2010



י' ניסן תש"ע - 4525/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase UNIFIED RESOURCE 
MANAGEMENT, but in the combination of the mark.

UNIFIED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
RESOURCE MANAGEMENT, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Unified resource management system for use 
in ,libraries, namely, software and associated 
hardware for obtaining, describing, managing, 
distributing and analyzing multiple resource types in 
a seamless, streamlined fashion; computer software 
and programs used in the management of libraries, 
information centers, databases, archives, museums, 
research centers and information resources; 
computer software and programs used in creating, 
archiving, indexing, searching, and displaying 
databases, libraries, information centers, archives, 
museums, research centers, texts, information 
resources and digital resources and collection 
computer software and programs for user portal for 
the academic environment. included in class 9.

מערכת סוכמת לארגון משאבים לשימוש בספריות, דהיינו,
תוכנה וחומרה קשורה לקבלה, תאור, ניהול, הפצה ואבחון
סוגים של משאבים בצורת זרימה חסרת תפר; תוכנת מחשב

ותוכניות מחשב המשמשות בניהול ספריות, מרכזי מידע, בסיסי
נתונים, ארכיונים, מוזיאונים, מרכזי מחקר ומשאבי מידע;
תוכנת מחשב ותוכניות מחשב המשמשות ליצירה, לגניזה,
לתיוג, לחיפוש ולתצוגת בסיסי נתונים, ספריות, מרכזי מידע,
ארכיונים, מרכזי מחקר, כתובים,משאבי מידע ומשאבים
ואוספים ספרתיים; תוכנת מחשב ותוכניות מחשב לכניסת

משתמש עבור סביבה אקדמית; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 210463 מספר סימן

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 4625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase UNIFIED RESOURCE 
MANAGEMENT, but in the combination of the mark.

UNIFIED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
RESOURCE MANAGEMENT, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Education; teaching; organization and management 
of competitions, shows, events, seminars, 
workshops, conferences, lectures and exhibitions; 
films, television and radio programs production 
services; publications services, publication and 
issuing of books, periodicals and further printed 
matters as well as corresponding electronic media, 
namely video and audio tapes, CD-ROMs, cassettes, 
discs and records; consultation and information 
services relating to education or teachine provided 
online from a computer database or the internet; 
providing online electronic publications; all included 
in class 41.

חינוך; הוראה; ארגון וניהול של תחרויות, מופעים, אירועים,
סמינרים, הרצאות, ועידות, שעורים ותערוכות; שירותי הפקת
סרטים, תוכניות טלוויזה ורדיו; שירותי הוצאה לאור; פרסום
והוצאת ספרים, כתבי עת ודברי דפוס נוספים כמו גם תווכים
אלקטרוניים מתאימים לרבות סרטי וידאו ואודיו, תקליטורים,
קלטות, דיסקים ותקליטים; /שירותי מידע וייעוץ הק/שורים
לחינוך או להוראה המסופקים באופן מקוון מבסיס נתונים או
מהאינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210464 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 4725/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase UNIFIED RESOURCE 
MANAGEMENT, but in the combination of the mark.

UNIFIED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
RESOURCE MANAGEMENT, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Unified libraries resource management services for 
obtaining, describing, managing, distributing and 
analyzing multiple resource types in a seamless, 
streamlined fashion; computer services, namely 
design and development of computer software and 
systems for libraries, information centers, databases, 
archives, museums, research centers and 
information resources; programming services; design 
and developing services relating to computer 
software and programs; installation, updating and 
maintenance of computer software and programs; 
computer systems analysis; technical support 
services relating to computer hardware, software and 
programs; search engine services; creating 
searchable information centers and databases; 
consulting services relating to processing and 
extracting searchable data and information, 
searching and managing services relating to 
information centers, databases, archives, texts and 
digital resources and collections. included in class 
42.

שירותים סוכמים לניהול משאבי ספריה לקבלת, תאור, ניהול,
הפצה ואבחון סוגים של משאבים בצורת זרימה חסרת תפר;

שירותי מחשב, דהיינו, תכנון ופיתוח של תוכנת מחשב ומערכות
לספריות, מרכזי מידע, בסיסי נתונים, ארכיונים, מוזיאונים,
מרכזי מחקר ומשאבי מידע; שירותי תוכניות; שירותי תכנון
ופיתוח המתייחסים לתוכנת מחשב ותוכניות מחשב; התקנה,
עדכון ואחזקה של תוכנת מחשב ותוכניות מחשב; אבחון

מערכות מחשב; שירותי תמיכה טכנית המתייחסים לחומרת
מחשב, תוכנת מחשב ותוכניות מחשב; שירותי מנוע חיפוש;

יצירת מרכזי חיפוש מידע ובסיסי נתונים; שירותי יעוץ
המתייחסים לעיבוד ושליפה של נתון ומידע הניתנים לחיפוש,
שירותי חיפוש וניהול המתייחסים למרכזי מידע, בסיסי נתונים,
ארכיונים, כתובים ומשאבים ואוספים ספרתיים; הכל נכלל בסוג

.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210465 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 4825/03/2010



Ownersבעלים

Name: EX LIBRIS LTD. שם: אקס ליבריס בע"מ

Address: Technological Park, Building 9 Malcha, 
Jerusalem, Israel

כתובת : גן טכנולוגי, בנין 9 מלחה, ירושלים, ישראל

Identification No.: 510999774מספר זיהוי: 510999774

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י' ניסן תש"ע - 4925/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words INVESTMENTS 
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT INC., but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTMENTS MANAGEMENT AND
DEVELOPMENT INC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Exit Investments Management and 
Development Ltd.

שם: אקזיט פיתוח ניהול והשקעות בע"מ

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

Identification No.: 513753202מספר זיהוי: 513753202

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; alll 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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210658 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5025/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words INVESTMENTS 
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT INC., but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTMENTS MANAGEMENT AND
DEVELOPMENT INC, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Exit Investments Management and 
Development Ltd.

שם: אקזיט פיתוח ניהול והשקעות בע"מ

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

Identification No.: 513753202מספר זיהוי: 513753202

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

Finanacial affairs; monetary affairs; all included in 
class 36.

עסקי מימון; עסקי כספים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210659 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5125/03/2010



Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, 51200, 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

Medical gels, creams and lubricants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the skin and hair, 
veterinary, sanitary and hygienic products and 
preparations; dietetic substances adapted for medical 
use; food for babies; nutritional supplements, 
vitamins, minerals; plasters; materials for dressings; 
disinfectants; preparations for the treatment and care 
of the skin; pads, wipes, tissues and towels 
impregnated with pharmaceutical lotions for use in 
the treatment, care and cleansing of the skin and 
face, for disinfection, sterilization and repelling 
insects and mosquitoes; medical products adapted 
for medical use; all included in class 5.

ג'לים, קרמים וחומרי סיכה רפואיים; תכשירים תרופתיים
לטיפול בעור ובשיער; תכשירים ומוצרים וטרינריים, סניטאריים
והגיינים; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון
לתינוקות; תוספי מזון, ויטמינים, מינראליים; אספלניות, חומרי
חבישה; חומרי חיטוי; תכשירים רפואיים לשמירת וטיפוח העור;

מטליות, מגבונים וממחטות הספוגים בתרחיצים רפואיים
המשמשים בטיפול, שמירה וניקוי העור והפנים, בחיטוי

ובסטריליזציה ובדחיית חרקים ויתושים; מוצרי מזון המותאמים
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

G3

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210695 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5225/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD. שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, 51200, 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

Medical gels, creams and lubricants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the skin and hair, 
veterinary, sanitary and hygienic products and 
preparations; dietetic substances adapted for medical 
use; food for babies; nutritional supplements, 
vitamins, minerals; plasters; materials for dressings; 
disinfectants; preparations for the treatment and care 
of the skin; pads, wipes, tissues and towels 
impregnated with pharmaceutical lotions for use in 
the treatment, care and cleansing of the skin and 
face, for disinfection, sterilization and repelling 
insects and mosquitoes; medical products adapted 
for medical use; all included in class 5.

ג'לים, קרמים וחומרי סיכה רפואיים; תכשירים תרופתיים
לטיפול בעור ובשיער; תכשירים ומוצרים וטרינריים, סניטאריים
והגיינים; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון
לתינוקות; תוספי מזון, ויטמינים, מינראליים; אספלניות, חומרי
חבישה; חומרי חיטוי; תכשירים רפואיים לשמירת וטיפוח העור;

מטליות, מגבונים וממחטות הספוגים בתרחיצים רפואיים
המשמשים בטיפול, שמירה וניקוי העור והפנים, בחיטוי

ובסטריליזציה ובדחיית חרקים ויתושים; מוצרי מזון המותאמים
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GOOD SENSE

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210698 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5325/03/2010



י' ניסן תש"ע - 5425/03/2010



Ownersבעלים

Name: BriefCam Ltd. שם: בריפקאם בע"מ

Address: G.G. Communication Centre Neve Ilan, D.N. 
Harei Yehuda, Israel

כתובת : מרכז תקשורת ג.ג. נוה אילן, ד.נ. הרי יהודה, ישראל

Identification No.: 514069392מספר זיהוי: 514069392

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד.1352, ירושלים,
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 of the 
abovementioned services mainly related to computer 
software and hardware for editing and interactive 
delivery of video; digital video recorders; electronic 
video surveillance products, namely, electronic 
components of security systems; video recorders; 
video recorders and video reproducing apparatus; 
parts and fittings for the aforementioned products; 
telecommunications; interactive delivery of video over 
digital networks; video transmission over digital 
networks; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנות
וחומרות מחשב; כל השירותים הנזכרים לעיל עניינם בעיקר

בתוכנות וחומרות מחשב עבור עריכה והעברה אינטראקטיביים
של וידאו; התקני ההקלטה וידאו דיגיטאליים; מוצרי השגחת
וידאו אלקטרוניים, דהיינו רכיבים אלקטרוניים של מערכות
בטיחות; התקני הקלטה וידאו; התקני הקלטת וידאו והתקני
שיחזור וידאו; חלקים ומתאמים עבור הטובין דלעיל; שירותי
טלקומיוניקציות; העברה אינטראקטיבית של וידאו ברשתות
דיגיטאליות; העברת וידאו ברשתות דיגיטאליות; כולם כלולים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210813 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5525/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BEET and the image of a 
BEET separately, but in the combination of the mark.

BEET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובדמות של סלק בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yosi Shevach שם: יוסי שבח

Address: 19 Brachia St., P.O.B. 19275, Tel Aviv, 61191, 
Israel

כתובת : רח' ברכיה 19, ת.ד.19275, תל אביב, 61191, ישראל

Identification No.: 24816449מספר זיהוי: 24816449

Dietery and food supplements, medical plants and 
herbs, pickled, dried and cooked fruits and 
vegetables, edible oils and fats, jams, compotes, 
concotions, milk and dairy products, fish, eggs; all 
containing beet or beet ingredients; all included in 
class 29.

תוספי תזונה, צמחי מרפא, פירות וירקות משומרים, מיובשים
ומבושלים, שמני ושומני מאכל, ריבות, לפתנים, מרקחות, חלב
ומוצרי חלב, דגים, ביצים; המכילים כולם סלק או מרכיבי סלק;

הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210843 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BEET and the image of a 
BEET separately, but in the combination of the mark.

BEET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובדמות של סלק בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yosi Shevach שם: יוסי שבח

Address: 19 Brachia St., P.O.B. 19275, Tel Aviv, 61191, 
Israel

כתובת : רח' ברכיה 19, ת.ד.19275, תל אביב, 61191, ישראל

Identification No.: 24816449מספר זיהוי: 24816449

Coffee, tea and herbal infusions, coffee substitutes, 
cocoa, flour, grains and legumes based products, 
bread, baked goods and sweets, ice cream, honey, 
molasses and different sweetneers, vinegar, sauces, 
spreadsm, spices; all containing beet or beet 
ingredients; all included in class 30.

קפה, תה וחליטות צמחים, תחליפי קפה, קקאו, קמח ומוצרים
העשויים מדגנים, מקטניות ומסוגי זרעים אחרים, לחם, דברי
מאפה וממתקים, גלידות, קרח ומוצריו, דבש, מולטה וממתקים
אחרים, חומץ, רטבים, ממרחים, תבלינים; כולם מכילים סלק או

מרכיבים של סלק; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210844 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5725/03/2010



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

BEET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובדמות של סלק בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yosi Shevach שם: יוסי שבח

Address: 19 Brachia St., P.O.B. 19275, Tel Aviv, 61191, 
Israel

כתובת : רח' ברכיה 19, ת.ד.19275, תל אביב, 61191, ישראל

Identification No.: 24816449מספר זיהוי: 24816449

Beer, mineral water, soda water and different non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, 
different extracts and concentrates for beverage 
preparations; containg beet or beet ingredients; all 
included in class 32.

בירה, מים מינרלים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים,
משקאות מפירות ומיצי פירות, תרכיזים ותמציות שונות להכנת
משקאות; המיכים סלק או מרכיבים של סלק; הנכללים כולם

בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210845 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5825/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word BEET and the image of 
beet separately, but in the combination of the mark.

BEET רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמדמות של סלק בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yosi Shevach שם: יוסי שבח

Address: 19 Brachia St., P.O.B. 19275, Tel Aviv, 61191, 
Israel

כתובת : רח' ברכיה 19, ת.ד.19275, תל אביב, 61191, ישראל

Identification No.: 24816449מספר זיהוי: 24816449

Alcoholic beverages; containing beet or beet 
ingredients; included in class 33.

משקאות כוהליים; המכילים סלק או מרכיבים של סלק; הנכללים
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210846 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 5925/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COSMETICS HAIRS & 
MAKEUP ARTIST separately, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COSMETICS HAIRS & MAKEUP ARTIST בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Valerie Guedj שם: ולרי גדג'

Address: 95/7 Haatzmaut Street  , Ashdod, Israel כתובת : רחוב העצמאות 95/7  , אשדוד, ישראל

Identification No.: 209634153מספר זיהוי: 209634153

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avrahami-Jaakov & Sarfati, Adv.

Address: United Building 1 Hertzel St., Ashdod, 77454, 
Israel

שם: אברהמי-יעקב את צרפתי, עו"ד

כתובת : בנין יוניטרייד, משרד 518 רחוב הרצל 1, אשדוד,
77454, ישראל

Hygienic and beauty care for human beings in the 
field of hairdressings, make up and cosmetics; all 
included in class 44.

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם בתחום ספרות, איפור
וקוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211080 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6025/03/2010



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

RELAX 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: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir  , Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר  , גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

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

Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; containers for optical lenses, spectacles; 
cases, holders, parts and fittings for the 
aforementioned goods; computer software for 
production of optical lenses; included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפיים;
מיכלים לעדשות אופטיות ומשקפיים ; קופסאות, נשאים, חלקים
ואביזרים לטובין שלעיל; תוכנות מחשב לייצור עדשות אופטיות;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Autograph Relax

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211085 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6125/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Ohad Zukerman שם: אוהד צוקרמן

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

Identification No.: 59065110מספר זיהוי: 59065110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775,
ישראל

Finanacial affairs; monetary affairs and financial 
advice in the field of restored energy and green 
energy; all included in class 36.

עסקי מימון; עסקי כספים וייעוץ פיננסי בתחום אנרגיה
מתחדשת ואנרגיה ירוקה; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

ALTERNATIVE SYNERGY

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211169 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6225/03/2010



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: ION BEAM APPLICATIONS S.A en abre'ge' 
I.B.A

Address: Louvain-la-Neuve, Belgium

Identification No.: 68413

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

Scientific apparatus and instruments for industrial 
use and for use in research and especially software 
and particle accelerators for sterilization, ionization 
and treatment of materials, transmutation, dosimetry 
and measurement, energy production, radioisotope 
production, research in particle physics, detection of 
explosives and contraband products; computer 
software for medical use or integrated in medical 
applications; all included in class 9.

מתקנים וכלים מדעיים לשימוש תעשייתי ולשימוש במחקר
ובייחוד תוכנה ומאיצי חלקיקים לסטריליזציה, יוניזציה וטיפול
בחומרים, טראנסמוטציות, מדידת עוצמה ומדידה, הפקת

אנרגיה, הפקת רדיואיזוטופ, מחקר בפיזיקת חלקיקים, איתור
חומרי נפץ ומוצרים מוברחים; תוכנת מחשב לשימוש רפואי או

המשולבת ביישומים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

IBA

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211239 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6325/03/2010



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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; software design and development; 
engineering services; all the aforementioned services 
in connection with scientific apparatus and 
instruments for industrial use and for use in research 
and especially software and equipment (particularly 
particle accelerators) for sterilization, ionization and 
treatment of materials, transmutation, dosimetry and 
measurement, energy production, radioisotope 
production, research in particle physics, detection of 
explosives and contraband products; computer 
software for medical use or integrated in medical 
applications; Apparatus and instruments for medical 
use or integrated in medical applications and 
especially, particle accelerators for medical use, 
equipment for proton beam therapy and radiation 
therapy, apparatus and equipment for brachytherapy, 
instruments for medical use for dosimetry, equipment 
for radioisotope production, targets for radioisotope 
production, radioisotopes, radiopharmaceutical 
products, especially used in medical imaging, in 
oncology and nuclear medicine, radioactive implants, 
display markers for medical diagnosis; all included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי מחקר וניתוח תעשייתי; עיצוב ופיתוח תוכנה; שירותי
הנדסה; כל השירותים הנזכרים לעיל בקשר עם מתקנים וכלים
מדעיים לשימוש תעשייתי ולשימוש במחקר ובייחוד תוכנה
ומאיצי חלקיקים לסטריליזציה, יוניזציה וטיפול בחומרים,

טראנסמוטציות, מדידת עוצמה ומדידה, הפקת אנרגיה, הפקת
רדיואיזוטופ, מחקר בפיזיקת חלקיקים, איתור חומרי נפץ

ומוצרים מוברחים; תוכנת מחשב לשימוש רפואי או המשולבת
ביישומים רפואיים; מתקנים וכלים לשימוש רפואי או המשולבים
ביישומים רפואיים ובייחוד, מאיצי חלקיקים לשימוש רפואי, ציוד

לטיפול הקרנת פרוטונים וטיפול בקרינה, מתקנים וציוד
לבראכיתרפיה, כלים לשימוש רפואי למדידת עוצמה, ציוד

להפקת רדיואיזוטופ, מטרות להפקת רדיואיזוטופ,
רדיואיזוטופים, תכשירים רוקחיים רדיואקטיביים, בעיקר
לשימוש בהדמיה רפואית, באונקולוגיה וברפואה גרעינית,
שתלים רדיואקטיביים, סמני תצוגה לאבחון רפואי; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

IBA

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211241 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6425/03/2010



Owners

Name: ION BEAM APPLICATIONS S.A en abre'ge' 
I.B.A

Address: Louvain-la-Neuve, Belgium

Identification No.: 68413

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 6525/03/2010



U.S.A. , 06/11/2007 ארה"ב , 06/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Cloudco, Inc.

Address: One American Road Cleveland, OHIO, 44144, 
U.S.A.

Identification No.: 68414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

All-purpose carrying bags; athletic bags; backpacks; 
beach umbrellas; belt bags; book bags; carrying 
cases; change purses; clutch purses; cosmetic cases 
sold empty; duffel bags; fanny packs; handbags; 
imitation leather key chains; leather key chains; 
leather handbags; luggage; luggage tags; overnight 
cases; purses; school bags; school book bags; 
wallets; all included in class 18.

תיקי נשיאה רב-שימושיים; תיקי אתלטיקה; תיקי גב; שמשיות
חוף;  תיקי חגורה; תיקי ספרים; תיקי נשיאה; ארנקי כסף קטן;
ארנקי אחיזה; תיקי תמרוקים הנמכרים  ריק; תיקים גלילים
מאריג; תיקי ישבן; תיקי יד; שרשרות למפתחות מחיקויי עור;
שרשרות למפתחות מעור; תיקי יד מעור; מטען; תגים למטען;
תיקים ללינת לילה; ארנקים לכסף; תיקי בית ספר; תיקים

לספרי בית ספר; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

SUSHI PACK

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211242 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6625/03/2010



U.S.A. , 06/11/2007 ארה"ב , 06/11/2007

Priority Date דין קדימה

When the Hebrew version of the listed goods is not 
clear, not straightforward or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Cloudco, Inc.

Address: One American Road Cleveland, OHIO, 44144, 
U.S.A.

Identification No.: 68414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., P.O.B. 45087, Jerusalem, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ת.ד.45087, ירושלים, 91450, ישראל

Boots; bras; coats; footwear; gloves; gowns; caps; 
leg-warmers; loungewear; mittens; mufflers; 
nightwear; panties; parkas; ponchos; raincoats; 
rainwear; robes; scarves; shirts; shoes; shorts; 
slacks; slippers; sleepwear; socks; sweat shirts; 
sweatbands; swim wear; under garments; t-shirts; 
ties; dresses; Halloween costumes; outdoor gloves; 
outdoor mittens; pijamas; all included in class 25.

מגפיים; חזיות; מעילים; הנעלה; כפפות; גלימות; כובעים;
חותלות; בגדי סלון; כסיות; סודרים; בגדי לילה; תחתונים;
מעילי פרקה; פונצ'וים; מעילי גשם; ביגוד לגשם; חלוקים;

צעיפים; חולצות; נעליים; מכנסיים קצרים; מכנסיים נוחים; נעלי
בית; בגדי שינה; גרביים; חולצות זעה; סרטים נגד זעה; בגדי
שחייה; לבוש תחתון; חולצות טי; עניבות; שמלות; תחפושות
לליל כל הקדושים; כפפות לשימוש בחוץ; כסיות לשימוש בחוץ;

פיג'מות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SUSHI PACK

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211244 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6725/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SPLASH CORPORATION

Address: Novaliches, Quezon City, Metro Manila, 
Philippines

Identification No.: 63933

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cosmetic products included in class 3. מוצרי קוסמטיקה הכלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211333 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6825/03/2010



Ownersבעלים

Name: ESAM FLAH SBEEHAT שם: עסאם פלאח סביחאת

Address: P.O.B. 3127, Maale Iron, Israel כתובת : ת.ד.3127, מעלה עירון, ישראל

Identification No.: 25959073מספר זיהוי: 25959073

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Abu - Baker Adv.

Address: P.O.B. 2599, Afula, 18124, Israel

שם: מוחמד אבו - בכר, עו"ד

כתובת : ת.ד.2599, עפולה, 18124, ישראל

Carpets. שטיחים.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211339 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 6925/03/2010



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

Electrical apparatus and equipment for household, 
commercial and industrial installations; Electrical  
apparatus and equipment, namely: wiring devices; 
switches; remote-control switches; circuit-breakers; 
dimmers; electrical pushbuttons for electric 
apparatus; plug and socket outlets; fuses; relays; 
home automation equipment, namely: electric and 
electronic systems for remote-controlling the opening 
and closing of rolling shutters, blinds, gates, doors 
and windows; door entry systems; video door entry 
systems; door-phones; video door-phones; audio and 
video handsets; video displays; touch screens; 
intercoms; table telephone devices; accessories and 
systems for heating and air conditioning systems; 
thermostats; timer thermostats; alarm clocks; timers; 
electric door bells; electric buzzers; acoustic alarms; 
burglar alarm systems; fire alarms; movement 
detectors; gas detectors; carbon monoxide detectors; 
liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; detectors for measuring electricity and 
magnetism; flame sensors; smoke detectors; heat 
sensors; indicator pilot lights; electric conductors; 
electric converters; distribution boxes; distribution 
boards; porter's switchboards; transformers; 
connectors; thermometers (not for medical use); 
hygrometers; barometers; sound diffusion systems; 
all included in class 9.

מכשיר וציוד חשמל להתקנים מסחריים, ותעשייתיים ולמשק
בית; מכשיר וציוד חשמל, דהיינו: מתקני חיווט; מתגים; מתגים
שלט-רחוק; מפסקי מעגלים; עמעמים; כפתורי לחיצה חשמליים

למכשיר חשמל; שקעי הזנה לתקעים ולשקעים; נתיכים;
ממסרים; ציוד לאוטומציה ביתית, דהיינו: מערכות חשמליים
ואלקטרוניות לפתיחה וסגירה בשלט-רחוק של תריסי גלילה,

וילונות, שערים, דלתות וחלונות; מערכות כניסה לדלת; מערכות
וידאו כניסה לדלת; טלפונים לדלת; טלפונים וידאו לדלת;
שפופרת טלפון אודיו ווידאו; תצוגת וידאו; מסכי מגע;

אינטרקומים; מתקנים טלפונים לשולחן; מערכות ועזרים עבור
מערכות לחימום ומיזוג אוויר; תרמוסטטים; תרמוסטטים
טימרים; שעונים מעוררים; טימרים; פעמונים חשמליים
לדלתות; זמזמים חשמליים; אזעקות אקוסטיות; מערכות
אזעקת גנבים; אזעקת אש; גלאי תנועה; גלאי גז; גלאי חד-

תחמוצת הפחמן; גלאי נוזלי שיטפון; גלאי עליית הטמפרטורה;
גלאי למדידת חשמל ומגנטיות; חיישן שלהבת; גלאי עשן; חיישן
חום; מחווני מבער; מוליכים חשמליים; ממירי חשמל; קופסאות
חלוקה; לוחות חלוקה; לוחות בקרה של שרת; שנאים; מחברים;
טרמומטרים (לא למטרות רפואיות); מד-לחות; ברומטרים;

מערכת הפצת קול; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

AXOLUTE Whice

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211407 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7025/03/2010



Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, 20154 Milano, Italy

Identification No.: 1740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 7125/03/2010



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 OUTDOOR separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Electrical apparatus and equipment for household, 
commercial and industrial installations; Electrical  
apparatus and equipment, namely: wiring devices; 
switches; remote-control switches; circuit-breakers; 
dimmers; electrical pushbuttons for electric 
apparatus; plug and socket outlets; fuses; relays; 
home automation equipment, namely: electric and 
electronic systems for remote-controlling the opening 
and closing of rolling shutters, blinds, gates, doors 
and windows; door entry systems; video door entry 
systems; door-phones; video door-phones; audio and 
video handsets; video displays; touch screens; 
intercoms; table telephone devices; accessories and 
systems for heating and air conditioning systems; 
thermostats; timer thermostats; alarm clocks; timers; 
electric door bells; electric buzzers; acoustic alarms; 
burglar alarm systems; fire alarms; movement 
detectors; gas detectors; carbon monoxide detectors; 
liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; detectors for measuring electricity and 
magnetism; flame sensors; smoke detectors; heat 
sensors; indicator pilot lights; electric conductors; 
electric converters; distribution boxes; distribution 
boards; porter's switchboards; transformers; 
connectors; thermometers (not for medical use); 
hygrometers; barometers; sound diffusion systems; 
all included in class 9.

מכשיר וציוד חשמל להתקנים מסחריים, ותעשייתיים ולמשק
בית; מכשיר וציוד חשמל, דהיינו: מתקני חיווט; מתגים; מתגים
שלט-רחוק; מפסקי מעגלים; עמעמים; כפתורי לחיצה חשמליים

למכשיר חשמל; שקעי הזנה לתקעים ולשקעים; נתיכים;
ממסרים; ציוד לאוטומציה ביתית, דהיינו: מערכות חשמליים
ואלקטרוניות לפתיחה וסגירה בשלט-רחוק של תריסי גלילה,

וילונות, שערים, דלתות וחלונות; מערכות כניסה לדלת; מערכות
וידאו כניסה לדלת; טלפונים לדלת; טלפונים וידאו לדלת;
שפופרת טלפון אודיו ווידאו; תצוגת וידאו; מסכי מגע;

אינטרקומים; מתקנים טלפונים לשולחן; מערכות ועזרים עבור
מערכות לחימום ומיזוג אוור; תרמוסטטים; תרמוסטטים
טימרים; שעונים מעוררים; טימרים; פעמונים חשמליים
לדלתות; זמזמים חשמליים; אזעקות אקוסטיות; מערכות
אזעקת גנבים; אזעקת אש; גלאי תנועה; גלאי גז; גלאי חד-

תחמוצת הפחמן; גלאי נוזלי שיטפון; גלאי עליית הטמפרטורה;
גלאי למדידת חשמל ומגנטיות; חיישן שלהבת; גלאי עשן; חיישן
חום; מחווני מבער; מוליכים חשמליים; ממירי חשמל; קופסאות
חלוקה; לוחות חלוקה; לוחות בקרה של שרת; שנאים; מחברים;
טרמומטרים (לא למטרות רפואיות); מד-לחות; ברומטרים;

מערכת הפצת קול; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

AXOLUTE Outdoor

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211408 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7225/03/2010



Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, 20154 Milano, Italy

Identification No.: 1740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 7325/03/2010



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 NIGHTER separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Electrical apparatus and equipment for household, 
commercial and industrial installations; Electrical  
apparatus and equipment, namely: wiring devices; 
switches; remote-control switches; circuit-breakers; 
dimmers; electrical pushbuttons for electric 
apparatus; plug and socket outlets; fuses; relays; 
home automation equipment, namely: electric and 
electronic systems for remote-controlling the opening 
and closing of rolling shutters, blinds, gates, doors 
and windows; door entry systems; video door entry 
systems; door-phones; video door-phones; audio and 
video handsets; video displays; touch screens; 
intercoms; table telephone devices; accessories and 
systems for heating and air conditioning systems; 
thermostats; timer thermostats; alarm clocks; timers; 
electric door bells; electric buzzers; acoustic alarms; 
burglar alarm systems; fire alarms; movement 
detectors; gas detectors; carbon monoxide detectors; 
liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; detectors for measuring electricity and 
magnetism; flame sensors; smoke detectors; heat 
sensors; indicator pilot lights; electric conductors; 
electric converters; distribution boxes; distribution 
boards; porter's switchboards; transformers; 
connectors; thermometers (not for medical use); 
hygrometers; barometers; sound diffusion systems; 
all included in class 9.

מכשיר וציוד חשמל להתקנים מסחריים, ותעשייתיים ולמשק
בית; מכשיר וציוד חשמל, דהיינו: מתקני חיווט; מתגים; מתגים
שלט-רחוק; מפסקי מעגלים; עמעמים; כפתורי לחיצה חשמליים

למכשיר חשמל; שקעי הזנה לתקעים ולשקעים; נתיכים;
ממסרים; ציוד לאוטומציה ביתית, דהיינו: מערכות חשמליים
ואלקטרוניות לפתיחה וסגירה בשלט-רחוק של תריסי גלילה,

וילונות, שערים, דלתות וחלונות; מערכות כניסה לדלת; מערכות
וידאו כניסה לדלת; טלפונים לדלת; טלפונים וידאו לדלת;
שפופרת טלפון אודיו ווידאו; תצוגת וידאו; מסכי מגע;

אינטרקומים; מתקנים טלפונים לשולחן; מערכות ועזרים עבור
מערכות לחימום ומיזוג אוויר; תרמוסטטים; תרמוסטטים
טימרים; שעונים מעוררים; טימרים; פעמונים חשמליים
לדלתות; זמזמים חשמליים; אזעקות אקוסטיות; מערכות
אזעקת גנבים; אזעקת אש; גלאי תנועה; גלאי גז; גלאי חד-

תחמוצת הפחמן; גלאי נוזלי שיטפון; גלאי עליית הטמפרטורה;
גלאי למדידת חשמל ומגנטיות; חיישן שלהבת; גלאי עשן; חיישן
חום; מחווני מבער; מוליכים חשמליים; ממירי חשמל; קופסאות
חלוקה; לוחות חלוקה; לוחות בקרה של שרת; שנאים; מחברים;
טרמומטרים (לא למטרות רפואיות); מד-לחות; ברומטרים;

מערכת הפצת קול; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

AXOLUTE Nighter

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211409 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7425/03/2010



Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, 20154 Milano, Italy

Identification No.: 1740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 7525/03/2010



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 HEAT separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations; essential oils; cosmetics; all 
included in class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

HEAT DEFEAT

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211528 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7625/03/2010



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: THOMSON

Address: Boulogne-Billancourt, France

Identification No.: 55029

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

Apparatus and installations for refrigerating, cooking, 
steam generating purposes with the exlusion of 
valves, taps and components (i.e. regulating 
accessories), gas burneres and components, gas 
boilers and components, gas apparatus and pipes, 
parts and component therefore; refrigerators and 
freezers; cooking apparatus in particular cookers, 
ovens, roasters, toasters, waffle makers; plate 
warmers; apparatus and installations for drying, 
ventilating, air-conditioning, water supply and 
sanitary purposes, air humidifiers and purifiers, 
clothes driers; all included in class 11.

התקנים ומתקנים לקירור, בישול, למטרות יצירת אדים לא כולל
שסתומים, ברזים ורכיבים (שהם עזרי רגולציה), שורפי גז
ורכיבים, מרתיחי גז ורכיבים, התקני וצינורות גז, חלקים
ורכיבים שלהם; מקררים ומקפיאים; התקני בישול, במיוחד
תנורים, כבשנים, צולים, טוסטרים, מכיני וופלים; מחממי

משטח; התקנים ומתקנים לייבוש, אוורור, מיזוג אויר, אספקת
מים ומטרות סניטאריות, מלחלחי ומטהרי אויר, מייבשי בגדים;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

SABA

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211554 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7725/03/2010



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

HAIR 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

Preparations for the cleaning, care and beautification 
of the scalp and hair, hair styling products, hair 
tinting, bleaching, dyeing and coloring preparations; 
all included in class 3.

תכשירים לניקוי, טיפוח ויופי הקרקפת והשיער, מוצרי עיצוב
שיער, תכשירים לגיוון, הבהרה וצביעה של השיער; הנכללים

כולם בסוג 3..

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

HAIR ENDURANCE

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211574 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7825/03/2010



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: Salton Europe Limited

Address: Sisson Street  , Failsworth, Manchester, 350, 
United Kingdom

Identification No.: 68531

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

Toasters, toaster ovens, electric kettles, electric 
coffeemakers, electric grills, griddles, sandwich 
makers; all included in class 11.

טוסטרים, מכשירי טוסטר אובן, קומקומים חשמליים,  מכונות
קפה חשמליות, מכשירי גריל חשמליים, משטחי צלייה (גרידל),

מכשירים להכנת סנדוויצ'ים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

RUSSELL HOBBS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211747 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 7925/03/2010



Germany , 18/12/2007 , No.30782321 גרמניה , 18/12/2007 , מס.30782321

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SA2 WORLDSYNC GmbH

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68563

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; computer software for electronic 
commerce with which users are able to execute 
electronic business transactions via a worldwide 
computer network; none of the aforementioned 
goods being for use in connection with automatic 
production and assembly apparatus and processes, 
all included in class 9.

תוכנות מחשב,תוכנות מחשב למסחר אלקטרוני אשר עימו
משתמשים יכולים לבצע העברות אלקטרוניות עסקיות דרך

רשת מחשב עולמית; אף אחד מהטובין המוזכרים הוא לשימוש
בייצור אוטומטי ומערכות התקנה ועיבוד, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SA2 WORLDSYNC

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211778 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8025/03/2010



Germany , 18/12/2007 , No.30782321 גרמניה , 18/12/2007 , מס.30782321

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

E-commerce services, provided via a global 
computer network, for business between companies, 
namely execution of commercial/business 
transactions online between retailers and suppliers 
as well as management of the supply chain process; 
business administration such as data management 
and product synchronisation, collaboration with 
regard to shipments and orders, processes of 
acquisition and distribution of goods, product design 
and development for private brands, supply chain 
services, product design, supply chain processes, 
tracking, storing and managing supply chain data as 
well as product development, introduction, sales and 
advertisement for third parties via a global computer 
network as well as providing consultation connected 
therewith; auction management, provided to third 
parties via an online website with access via a global 
computer network; providing personal network 
forums for the exchange and development of 
information, standards and practices for the retail 
industry, all included in class 35.

שירותי סחר אלקטרוני, מסופקים דרך רשת מחשב עולמית,
לעסקים בין חברות, בעיקר ביצוע של העברות

עסקיות/מסחריות און ליין בין קמעונאים וספקים כמו גם ניהול
תהליך שרשרת האספקה; אדמיניסטרציה עסקית כמו ניהול
מידע וסנכרון מוצר, שיתוף פעולה עם תשומת לב למטענים
והזמנות, תהליך של רכישה והפצה של טובין, עיצוב מוצר
ופיתוח של מותגים חדשים, שירותי שרשת אספקה, עיצוב
מוצר, תהליך שרשרת אספקה, מעקב, אחסון וניהול מידע

שרשרת אספקה  כמו גם פיתוח מוצר, היכרות, מכירות ופרסום
של לצדדים שלישיים דרך רשת מחשב עולמית כמו גם אספקת
ייעוץ הקשור להן; ניהול מכירות פומביות, מסופקים לצדדים

שלישיים דרך אתר און ליין עם גישה דרך רשת מחשב עולמית;
אספקת פורום רשת אישי להחלפה ופיתוח של מידע, תקנים
ותרגולים עבור תעשייה הקמעונאית, הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SA2 WORLDSYNC

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211779 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8125/03/2010



Owners

Name: SA2 WORLDSYNC GmbH

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68563

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 8225/03/2010



Germany , 18/12/2007 , No.30782321 גרמניה , 18/12/2007 , מס.30782321

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SA2 WORLDSYNC GmbH

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68563

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

Providing online forums for the exchange and 
development of information, standards and practices 
for the retail industry, all included in class 38.

אספקת פורומים און ליין להחלפה ופיתוח של מידע, תקנים
ותרגולים לתעשייה הקמעונאית, הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

SA2 WORLDSYNC

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211780 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8325/03/2010



Germany , 18/12/2007 , No.30782321 גרמניה , 18/12/2007 , מס.30782321

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SA2 WORLDSYNC GmbH

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68563

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

Educational services, e.g. web-based courses, live 
seminars and live workshops for retailers, 
manufacturers and suppliers in the areas of 
collaboration with regard to supply chains and online 
procurement of goods and services as well as data 
synchronisation between retailers and suppliers, all 
included in class 41.

שירותים חינוכיים, קרי קורסים מבוססי אינטרנט , סמינרים
חיים וסדנאות חיות לקמעונאים, יצרנים וספקים בתחום שיתופי
הפעולה עם תשומת לב לשרשראות אספקה ורכישות און ליין
של טובין ושירותים כמו גם סנכרון מידע בין קמעונאים וספקים,

הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

SA2 WORLDSYNC

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211781 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8425/03/2010



Germany , 18/12/2007 , No.30782321 גרמניה , 18/12/2007 , מס.30782321

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SA2 WORLDSYNC GmbH

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68563

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

Installation and maintenance of computer software; 
providing non-downloadable e-commerce computer 
software with which users are able to execute 
electronic business transactions via a global 
computer network; none of the aforementioned 
services relating to automatic production and 
assembly apparatus and processes; operation and 
further development of an article master data base 
and address base: database services, computer 
services, namely leasing access time to a computer 
database, database services, namely the presenting 
and communicating of information stored on 
databases, including consumer information, purchase 
offers and offers concerning the leasing of goods, all 
included in class 42.

התקנה ואחזקה של תוכנות מחשב; אספקת תוכנות
אלקטרוניות מסחריות להורדה ולא להורדה אשר בהן

משתמשים יכולים לבצע העברות עסקיות אלקטרוניות דרך
רשת מחשב עולמית; אף אחד מהשירותים המוזכרים

מתייחסים לייצור אוטומטי ומערכות הרכבה ועיבוד; הפעלה
ופיתוח מאוחר יותר לבסיס מידע פריטים ראשיים ובסיס

כתובת: שירותי בסיסי מידע, שירותי מחשב, בעיקר שכירות זמן
גישה לבסיס מידע של מחשב, שירותי בסיסי מידע, בעיקר
הצגה ותיקשרו של מידע מאוחסן בבסיסי מידע, כולל מידע
צרכני, הצעות רכישה והצעות הנוגעות לשכירות טובין, הכל

כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SA2 WORLDSYNC

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211783 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8525/03/2010



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

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

Filters for water, water filtration appliances, water 
treatment appliances, filters for drinking water, 
drinking water sparklers, kettles including filter unit, 
water processing appliances, tap water appliances, 
filters for water and water filtration appliances with 
membrane technology, filters for water appliances 
and water filtration appliances with UV technology, 
filters for water appliances and water filtration 
appliances with activated carbon, filter cartridges 
containing ion exchangers and/or adsorbents, 
especially for use in filters for water, kettles, coffee 
machines, tea machines, espresso machines, 
vending machines, gastronomy appliances, ice 
making machines, steamers, combination steamers, 
ovens, scalding machines, dishwashers, 
refrigerators, cooling units, cold drink dispensers, 
kitchen fittings, humidifiers, showers, steam irons, 
steam generators, steam baths; water-bearing 
armatures, namely tubes as part of water pipe 
appliances, as part of a control water meter and as 
part of blending appliances; distillation apparatus for 
water, dispenser (for hot and cold water), cooler, 
water treatment appliances with water treatment units 
like filters, enrichment unit, heating unit, cooling unit, 
flavouring unit, CO2 unit, with blending appliances, 
with exhaustion indicator and with water bearing 
armatures; included in class 11.

מסננים עבור מים, מתקנים לסינון מים, התקני טיהור מים,
מסננים למי שתייה, מתסיסי מי שתייה, קומקומים הכוללים

יחידת סינון, מתקנים להכנת מים, התקני מי-ברז, מסננים למים
והתקני סינון מים בטכנולוגית ממברנה, מסננים להתקני מים
והתקני סינון מים עם טכנולוגית אולטרא סגול, מסננים להתקני
מים והתקני סינון מים עם פחמן פעיל, מחסניות מסנן הכוללות
מחליפי יונים ו/או חומרים סופחים, במיוחד לשימוש במסננים
למים, קומקומים, מכונות קפה, מכונות תה, מכונות אספרסו,
מכונות אוטומטיות, התקני בישול, מכונות להכנת קרח, התקני
קיטור, שילוב התקני קיטור, תנורים, מכונות חליטה, מדיחי
כלים, מקררים, יחידות קירור, מנפקי שתייה קרה, אביזרי

מטבח, מתקני לחלוח, מקלחות, מגהצי קיטור, מחוללי קיטור,
מקלחות אדים; מגנים לנושאי מים, דהיינו צינורות כחלק

מהתקני צינורות מים, כחלק מבקרת מד-מים וכחלק מהתקני
ערבוב; מתקני זיקוק למים, מנפק (למים חמים וקרים), קולר,
מתקנים לטיפול במים עם יחידות טיפול במים כגון מסננים,

יחידת העשרה, יחידת חימום, יחידת קירור, יחידת טעם, יחידת
פחמן דו-חמצני, עם התקני ערבוב, עם מד מיצוי ועם מגנים

לנושאי מים; הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

NIARA

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211935 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8625/03/2010



Owners

Name: BRITA GmbH

Address: Heinrich-Hertz-Strasse 4  , Taunusstein, 
Germany

Identification No.: 44661

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

י' ניסן תש"ע - 8725/03/2010



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

Contact lenses and spectacle lenses; all included in 
class 9.

עדשות מגע ועדשות ראייה; הנכללות כולן בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CARESENSE

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212031 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8825/03/2010



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: Armon Limited

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 56412

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

Cosmetics; perfumery; toiletries; calming bath milk, 
protecting nappy change cream, absorbing dusting 
powder, soothing baby soap, cocooning massage oil 
for babies; connecting body massage oil; nurturing 
bath milk; purifying shower and bath elixir; supporting 
belly balm; balancing facial spritzer; healing leg 
lotion; comforting room spray; all included in class 3.

קוסמטיקה; בישום; תמרוקים; תחליב חלב מרגיע, קרם
החתלה, טלק, סבון מרגיע לתינוק, שמן תינוקות לעיסוי; שמן
גוף לעיסוי; תחליב אמבט לטיפוח; אלקסייר מטהר לאמבט
ומקלחת; משחה מרגיעה לבטן; ספריי ייצוב לפנים; תחליב
ריפוי לרגל ; ספריי מרגיע לחדר; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

MACLAREN

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212038 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 8925/03/2010



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: Armon Limited

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 56412

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

Baby carriages; perambulators incorporating carry 
cots; perambulators; pushchairs; covers for baby 
carriages, perambulators and pushchairs; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Children's safety 
seats for vehicles, not sold as parts of vehicles or 
built into vehicles; all included in class 12.

עגלות לתינוק; עגלות לתינוק הכוללים סל-קל; עגלות לתינוק;
עגלות ילדים;  כיסויים לעגלות תינוק, עגלות לתינוק  ועגלות
ילדים; חלקים ומתאמים לכל הטובין הנ"ל. מושבי בטיחות

לילדים עבור כלי רכב, אשר אינם נמכרים כחלקים של כלי רכב
או בנויים בכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

MACLAREN

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212039 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9025/03/2010



Germany , 15/02/2008 גרמניה , 15/02/2008

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: Mulhens  GmbH & Co. KG

Address: Koln, Germany

Identification No.: 68625

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, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions; all included in 
class 3.

סבונים, בשמים, תמציות שמנים, תכשירים לגוף וטיפולי יופי,
תחליבי שיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

WITH KISSES

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212040 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9125/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LABEL, FOOD, 
INDUSTRY, TRADING, C0, INC separately, but in 
the combination of the mark.

,LABEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOOD, INDUSTRY, TRADING, C0, 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; הנכלליםכולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212078 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9225/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LABEL, FOOD, 
INDUSTRY, TRADING, C0, INC separately, but in 
the combination of the mark.

,LABEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOOD, INDUSTRY, TRADING, C0, 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

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. 212079 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9325/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LABEL, FOOD, 
INDUSTRY, TRADING, C0, INC separately, but in 
the combination of the mark.

,LABEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOOD, INDUSTRY, TRADING, C0, 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

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. 212080 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9425/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LABEL, FOOD, 
INDUSTRY, TRADING, C0, INC separately, but in 
the combination of the mark.

,LABEL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FOOD, INDUSTRY, TRADING, C0, 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

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

מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; משקאות
מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212081 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9525/03/2010



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.

The mark is comprised of the image of the word 
CARLSBERG appearing on the bottle as an 
embossment. The three-dimensional image of the 
bottle per se does not constitute a part of the mark.

הסימן מורכב מדמות המילה CARLSBERG המופיעה על
הבקבוק כתבליט. דמות הבקבוק התלת-ממדית כשלעצמה

אינה מהווה חלק מהסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CARLSBERG A/S

Address: Copenhagen, Denmark

Identification No.: 2779

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

בירות; מים מינראלים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם
אלכוהוליים; משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212091 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9625/03/2010



Ownersבעלים

Name: Octopus Global Trade Ltd. שם: אוקטופוס גלובל טרייד בע"מ

Address: כתובת : ת.ד.678, יקנעם עילית, 20692, ישראל

Identification No.: 513736629מספר זיהוי: 513736629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldsobel and Kirshen, Adv.

Address: Matam Building 30, P.O.B. 15006, Haifa, 
31905, Israel

שם: גולדסובל את קירשן, עו"ד

כתובת : מת"ם בניין 30, ת.ד.15006, חיפה, 31905, ישראל

LCD screens, Plasma screens, computer screens, 
slide projectors, televisions, LCD televisions, plasma 
televisions, fixed telephones, internet based 
telephones, mobile telephones, peripheral equipment 
to mobile telephones, accessory for wireless hands 
free use of cellular telephone, computer printers, 
peripheral equipment for computers, digital cameras, 
digital pictures frameworks, audio player, video 
players, mobile memories, memory cards, 
earphones, wireless earphones, audio assistance 
devices, amplifiers, peripheral audio assistance 
devices equipment, chargers, rechargeable batteries, 
batteries; all included in class 9.

מסכי LCD, מסגי פלזמה, מסכי מחשב, מקרנים, טלוויזיות,
טלוויזיות LCD, טלוויזיות פלזמה, טלפונים נייחים אלחוטיים,
טלפונים נייחים חוטיים, טלפונים מבוססי אינטרנט, טלפונים
ניידים, ציוד היקפי לטלפון נייד, דיבורית אלחוטית, מדפסות
מחשב, ציוד היקפי למחשב, מצלמות דיגיטליות, מסגרות
תמונה דיגיטליות, נגני אודיו, נגני וידאו, זיכרון נייר, כרטיסי
זיכרון, אוזניות, אוזניות אלחוטיות, עזרי שמע, רמקולים, ציוד
שמע היקפי, מטענים, סוללות נטענות, סוללות; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212162 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9725/03/2010



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

SKIDDING 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: No Skidding Products Inc.

Address: 266 Wildcat Road  , Toronto, Ontario, 325, 
Canada

Identification No.: 68661

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

Chemical treatments for floors to reduce slipping; all 
included in class 1

חומרים כימיים לרצפות להפחתת החלקה; הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212170 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9825/03/2010



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

SKIDDING 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: No Skidding Products Inc.

Address: 266 Wildcat Road  , Toronto, Ontario, 325, 
Canada

Identification No.: 68661

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

Paints; all included in class 2. צבעים; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212171 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 9925/03/2010



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

SKIDDING 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: No Skidding Products Inc.

Address: 266 Wildcat Road  , Toronto, Ontario, 325, 
Canada

Identification No.: 68661

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

Industrial adhesive tapes, industrial safety tapes for 
flooring and other building surfaces to reduce 
slipping; all included in class 17.

סרטי הדבקה תעשייתיים, סרטי בטיחות תעשייתיים לריצוף
ומשטחי בנייה אחרים להפחתת החלקה; הנכללים כולם בסוג

.17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212172 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10025/03/2010



י' ניסן תש"ע - 10125/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE 
TICARET A.S

Address: Gebze, Kocaeli, Turkey

Identification No.: 63419

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

Cocoa, cocoa powder, cocoa products, biscuits, 
chocolate with biscuits, crackers, wafers, cakes, 
tarts, waffles, confectionery and candies, sugar 
bonbons, sweeteners, dragees, chocolates, 
chocolate cream, chocolate products, chocolate 
based beverages, products covered with chocolate 
and sugar, fondants, toffees, caramels, almond 
confectionery, peppermint sweets, candies with 
jellies, pralines, chocolate cream, chewing gum, 
bubble gum, ice cream, ices; all included in class 30.

קקאו, אבקת קקאו, מוצרי קקאו, בסקוויטים, שוקולד עם
ביסקוויטים, קרקרים, אפיפיות, עוגות, עוגות פירות, וופלים,
דברי מתיקה וסוכריות, ממתקי סוכר, דברי מתיקה, פירות

סוכר, שוקולדים, קרם שוקולד, מוצרי שוקולד, משקאות מבוססי
שוקולד, מוצרים המכוסים עם שוקולד וסוכר, פתפותי סוכר,
סוכריות טופי, דברי קרמל, דברי מתיקה משקד, דברי מתיקה
ממנתה, סוכריות עם מקפאים, פרלינים, קרם שוקולד, גומי
לעיסה, גומי לעיסה תוסס, גלידות, מוצרי קרח; כולם כלולים

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212205 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10225/03/2010



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

Pharmaceutical preparatios for use in extracorporeal 
photopheresis, extracorporeal photo immune 
therapy, extracorporeal photo chemotherapy, and 
cellular therapies; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים המשמשים לפוטופרזיס חוץ גופי, טיפול
חיסוני חוץ גופי באמצעות אור, כימותרפיה חוץ גופית באמצעות

אור, וטיפולים תאיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

THERAKOS

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212218 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10325/03/2010



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

Therapeutic medical device for extracting blood from 
the body, seperating blood, treating it extracorporally, 
and returning it to the body, used for extracorporeal 
photopheresis, extracorporeal photo immune 
therapy,. extracorporeal photo chemotherapy, and 
cellular  therapies; included in class 10.

מתקן תרפויטי רפואי להוצאת דם מהגוף, הפרדת דם, טיפול בו
מחוץ לגוף, והחזרתו לגוף, לשימוש עבור פוטופרזיס חוץ גופי,
טיפול חיסוני חוץ גופי באמצעות אור, כימותרפייה חוץ גופית

באמצעות אור, וטיפולים תאיים; הנכלל בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

THERAKOS

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212219 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10425/03/2010



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: 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

Medical services relating to extracorporeal 
photopheresis, extracorporeal photo immune 
therapy, extracorporeal photo chemotherapy, and 
cellular therapies; all included in class 44.

שירותים רפואיים הקשורים לפוטופרזיס חוץ גופי, טיפול חיסוני
חוץ גופי באמצעות אור, כימותרפיה חוץ גופית באמצעות אור,

וטיפולים תאיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

THERAKOS

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212220 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10525/03/2010



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 all the words appearing in the mark 
except CHIVAS and REGAL separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבכל המילים
המופיעות בסימן למעט CHIVAS ו-REGAL  בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Spirits; liqueurs; whiskies; cocktails; whiskey based 
drinks; spirit based drinks; wines; ready-to-drink 
alcoholic drinks; alcoholic drinks; all included in class 
33.

כוהלים; ליקרים; ויסקי; קוקטיילים; משקאות מבוססי ויסקי;
משקאות מבוססי כהל; יינות; משקאות אלכוהוליים המוכנים
לשתיה; משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212375 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10625/03/2010



Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

Address: 111-113 Renfrew Road , Paisley, 
Renfrewshire , Scotland, United Kingdom

Identification No.: 68568

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 10725/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words TASTE, TEL AVIV, טעם
and תל אביבי, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים טעם, תל
אביבי, TASTE ו-TEL AVIV, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Ofra Ganor שם: עפרה גנור

Address: 6 Shalom Aleichem Street  , Ramat Hasharon, 
Israel

כתובת : רחוב שלום עליהם 6  , רמת השרון, ישראל

Identification No.: 51666618מספר זיהוי: 51666618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Gissis Steinman, Adv.

Address: 95 Rothschild St.  , Rishon Lezion, 75204, 
Israel

שם: עדי גיסיס שטינמן, עו"ד

כתובת : רחוב רוטשילד 95  , ראשון לציון, 75204, ישראל

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

שירותיםלהספקת מזון ומשקה; הכלולים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

טעם תל אביבי
TASTE OF TEL AVIV

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212490 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10825/03/2010



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: CORMAN S.p.A.

Address: Via Sciesa 10  , Lacchiarella, Milano, Italy

Identification No.: 68754

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

Sanitary towels; disinfectants; cotton for medical 
purposes; all included in class 05.

מגבות סניטריות; חומרי חיטוי; צמר גפן למטרות רפואיות;
כולם נכללים בסוג  05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212537 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 10925/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: YOGO YOGURT PRODUCTS LTD. שם: יוגו מוצרי יוגורט בע"מ

Address: 52 Nahalat Binyamin, Tel-Aviv, Israel כתובת : נחלת בנימן 52  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514016393מספר זיהוי: 514016393

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Afik Turgeman, Law Offices

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, The Tower, 
Israel

שם: אפיק תורג'מן, עו"ד

כתובת : רח' דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, המגדל, ישראל

Providing food and beverages; incldued in class 43. הספקת מזון ומשקאות; הנכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212561 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11025/03/2010



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: CLINIQUE LABORATORIES, LLC

Address: 767 Fifth Avenue  , New York, New York, 
10153, U.S.A.

Identification No.: 63498

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Perfumery, namely after shaves gels and balms, 
cologne, perfumes, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, anti-
perspirants/deodorants; cosmetics; body cleansers, 
body creams, body exfoliating preparations, body 
lotions, body oils, body powders, body scrubs, body 
washes, hair shampoos, personal soaps, salt scrubs 
for the skin, shaving foams, creams, lotions and gels; 
all included in class 3.

דברי בישום, דהיינו ג'ל וצורי לאחר גילוח, מי קולון, בשמים, מי
בישום, מי טואלט, שמנים אתריים לשימוש אישי, נוגדי

זיעה/דאודורנטים; קוסמטיקה; תחליבים לגוף, קרמים לגוף,
תכשירי קילוף לגוף, תרחיצי גוף, שמני גוף, אבקות לגוף, חומרי
שפשוף לגוף, חומרי שטיפה לגוף, שמפואים לשיער, סבונים
אישיים,  מלחים לשפשוף עור, קצף גילוח, קרמים, תרחיצים

וג'ל; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

HAPPY

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212617 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Globrands Ltd. שם: גלוברנדס בע"מ

Address: 9 Haomanut street Poleg park, Natanya, Israel כתובת : רחוה האומנות 9 פארק פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 55089מספר זיהוי: 55089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., Adv.

Address: 6 Wissotzky Street, P.O.B. 33026, Tel Aviv, 
61330, Israel

שם: יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויסוצקי 6, ת.ד.33026, תל אביב, 61330, ישראל

Transporting and storage of consumption products 
included in class 39.

הובלה ואחסנה של מוצרי צריכה הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Globrands

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212642 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Globrands Ltd. שם: גלוברנדס בע"מ

Address: 9 Haomanut street Poleg park, Natanya, Israel כתובת : רחוה האומנות 9 פארק פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 55089מספר זיהוי: 55089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., Adv.

Address: 6 Wissotzky Street, P.O.B. 33026, Tel Aviv, 
61330, Israel

שם: יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויסוצקי 6, ת.ד.33026, תל אביב, 61330, ישראל

Transporting and storeage of consumption products 
included in class 39.

הובלה ואחסנה של מוצרי צריכה הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

גלוברנדס

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212643 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11325/03/2010



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

CLEAR 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: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 29786

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

Land vehicles, parts and fittings thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב יבשתיים, חלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג
.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

CLEAR TEC

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212644 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11425/03/2010



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 ANALYTICS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Providing online computer databases and information 
on construction, restoration and repair of building and 
automobiles; maintenance and updating of 
computers; all included in class 37.

אספקת מאגרי מידע מקוונים וממוחשבים ומידע על בניה,
שיקום ותיקון של מבנים ומכוניות; אחזקה ועדכון של מחשבים;

הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212719 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11525/03/2010



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 ANALYTICS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Automatic electronic transmission of notifications of 
changes in automobile liability insurance policies to 
state motor vehicle departments; all included in class 
38.

שידור אלקטרוני אוטומטי של הודעות לגבי שינויים בפוליסות
ביטוח אחריות הרכב למחלקות מדינה של כלי רכב ממונעים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212720 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11625/03/2010



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 ANALYTICS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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 data storage services for others; all 
included in class 39.

שירותי אחסון נתונים אלקטרוניים עבור אחרים; הנכללים כולם
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212721 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11725/03/2010



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 ANALYTICS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Educational services for the insurance, insurance 
premium audit, law enforcement, real estate and 
mortgage, and fraud detection fields, and providing 
training manuals in connection therewith; all included 
in class 41.

שירותים חינוכיים עבור תחומי הביטוח, ביקורת חשבונות ביטוח
פרימיום, אכיפת חוק, נכסי דלא ניידי ומשכנתא, וחשיפת

הונאה, ואספקת מדריכים בהקשר לנזכר לעיל; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212722 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11825/03/2010



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 ANALYTICS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Pre-employment background verification and 
screening services and automatic monitoring of 
active employees for criminal activity; providing a 
searchable online database to assist property owners 
and law enforcement to investigate and recover 
stolen or damaged property; information validation 
fraud detection and data integrity verification services 
for loan applications; providing online information 
about fire protection and fire ratings of local 
communities, including information about buildings 
and real property surveys and maps; all included in 
class 45.

שירותי אימות רקע וסינון טרום-העסקה וניטור אוטומטי של
עובדים פעילים בנוגע לפעילות פלילית; אספקת בסיס נתונים
מקוון הניתן לחיפוש העוזר לבעלי רכוש ואוכפי חוק לחקור
ולגלות רכוש גנוב או פגום; שירותי אישור מידע על חשיפת

הונאה ואימות מהימנות נתונים עבור בקשות להלוואה; אספקת
מידע מקוון לגבי הגנה מפני אש ומדרוג אש של קהילות

מקומיות, כולל מידע לגבי מדידות ומפות של בניינים ורכוש דלא
ניידי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212724 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 11925/03/2010



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Providing online computer databases and information 
on construction, restoration and repair of building and 
automobiles; maintenance and updating of 
computers; all included in class 37.

אספקת מאגרי מידע מקוונים וממוחשבים ומידע על בניה,
שיקום ותיקון של מבנים ומכוניות; אחזקה ועדכון של מחשבים;

הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212729 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12025/03/2010



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Automatic electronic transmission of notifications of 
changes in automobile liability insurance policies to 
state motor vehicle departments; all included in class 
38.

שידור אלקטרוני אוטומטי של הודעות לגבי שינויים בפוליסות
ביטוח אחריות הרכב למחלקות מדינה של כלי רכב ממונעים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212730 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12125/03/2010



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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 data storage services for others; all 
included in class 39.

שירותי אחסון נתונים אלקטרוניים עבור אחרים; הנכללים כולם
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212731 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12225/03/2010



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Educational services for the insurance, insurance 
premium audit, law enforcement, real estate and 
mortgage, and fraud detection fields, and providing 
training manuals in connection therewith; all included 
in class 41.

שירותים חינוכיים עבור תחומי הביטוח, ביקורת חשבונות ביטוח
פרימיום, אכיפת חוק, נכסי דלא ניידי ומשכנתא, וחשיפת

הונאה, ואספקת מדריכים בהקשר לנזכר לעיל; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212732 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12325/03/2010



י' ניסן תש"ע - 12425/03/2010



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ANALYTICS 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: Insurance Services Office, Inc.

Address: Jersey City, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69040

(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

Pre-employment background verification and 
screening services and automatic monitoring of 
active employees for criminal activity; providing a 
searchable online database to assist property owners 
and law enforcement to investigate and recover 
stolen or damaged property; information validation 
fraud detection and data integrity verification services 
for loan applications; providing online information 
about fire protection and fire ratings of local 
communities, including information about buildings 
and real property surveys and maps; all included in 
class 45.

שירותי אימות רקע וסינון טרום-העסקה וניטור אוטומטי של
עובדים פעילים בנוגע לפעילות פלילית; אספקת בסיס נתונים
מקוון הניתן לחיפוש העוזר לבעלי רכוש ואוכפי חוק לחקור
ולגלות רכוש גנוב או פגום; שירותי אישור מידע על חשיפת

הונאה ואימות מהימנות נתונים עבור בקשות להלוואה; אספקת
מידע מקוון לגבי הגנה מפני אש ומדרוג אש של קהילות

מקומיות, כולל מידע לגבי מדידות ומפות של בניינים ורכוש דלא
ניידי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 212734 מספר סימן

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 12525/03/2010



Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: P.O.B. 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. 212749 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12625/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: H&O Fashion Chains (2003) Ltd. שם: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

Address: 7 HaZerem Str.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הזרם 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Soaps. perfumes, essential oils, bath and shower 
products, cosmetic prodcuts, products for hair 
washing, hair treatment productrs, skkin care 
products, make-up products, personal hygiene 
products; all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירים לאמבט ולמקלחת,
תכשירי קוסמטיקה, מוצרי לניקוי השיער, מוצרים לטיפוח
השער, מוצרים לטיפוח העור, מוצרי איפור, מוצרי היגיינה

אישית; כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212770 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12725/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: H&O Fashion Chains (2003) Ltd. שם: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

Address: 7 HaZerem Str.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הזרם 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Luggage, suitcases, travelling bags, porfolios, 
satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, 
backpacks, garment bags, pasport cases, writing 
cases, handbags, purses, coin purses, key cases, 
briefcasexs, attache cases, wallets, credit card 
cases, umbrellas; all included in class 18.

מטענים, מזוודות, תרמילי נשיאה, תיקי מפתחו\, ילקוטים, תיקי
נשיאה, תיקי נעליים, תרמילי גב, תיקי דברי הלבשה, נרתיקי
מסמכי דרכון, נרתיקי כתיבה, תיקי יד, ארנקי מסבעות, נרתיקי
מפתחות, ארנקי מטבעות, תיקי מסמכעים, תיקי נספחים,
ארנקים, נרתיקי כרטיסי אשראי, מטריות; כולם נכללים בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212771 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12825/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, sandals and slippers; men's and 
women's clothing, namely, coats, jackets, suits, 
pants, slacks, sweaters, skirts and vests, 
suspenders, scarves; men's and women's 
sportswear, namely, sweat shirts, sweat pants, sweat 
jackets and sweat suits; men's and women's 
rainwear, namely, coats, jackets, hats; skiwear, 
namely, jackets, sweaters, tops, pants, mitts, gloves, 
scarves, hats; windwear, namely, jackets and wind 
jackets; sleepwear and swimwear, namely, T-shirts, 
shorts, robes, women's dresses, skirts and lingerie, 
socks, hats, pantyhose; men's underclothing; men's 
and women's leather and sued apparel, namely, 
coats, jackets, skirts, belts, gloves, men's and 
women's leather, cloth and thermal insoles; scarves; 
all included in class 25.

דברי הנעלה לגברים, נשים וילדים; דהיינו, נעליים, מגפיים,
נעליים קלות, נעלי הליכה, נעלי ריצה, נעלי אתלטיקה, סנדלים

ונעלי בית; דברי הלבשה לגברים ונשים, דהיינו, מעילים,
ז'קטים, חליפות, מכנסיים, מכנסיים נוחים, אפודות, חולצות

ומקטורנים, כתפיות, צעיפים; דברי הלבשה ספורטיביים לגברים
ונשים, דהיינו, חולצות אימון וחליפות אימון; דברי הלבשה נגד
גשם לגברים ונשים, דהיינו,, מעילים, ז'קטים, כובעים; דברי
הלבשה לסקי, דהיינו, ז'קטים, אפודות, לבוש עליון, מכנסיים,
כסיות, כפפות, צעיפים, כובעים; לבוש הגנה בפני הרוח, דהיינו,

ז'קטים וז'קטי רוח; דברי הלבשה לשינה ודברי הלבשה
לשחייה, דהיינו, חולצות קצרות, מכנסיים קצרים, גלימות, חלוקי
נשים, חצאיות ולבנים, גרביים, כובעים; לבוש תחתון לגברים;
לבוש מעור וזמש לגברים ונשים, דהיינו, מעילים, ז'קטים,

חצאיות, מכנסיים, חגורות, כפפות, מוצרים מעור לגברי ונשים,
רפידות ביגוד ורפידות חם; צעיפים; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212772 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 12925/03/2010



Ownersבעלים

Name: H&O Fashion Chains (2003) Ltd. שם: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

Address: 7 HaZerem Str.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הזרם 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

י' ניסן תש"ע - 13025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ORIGENE SEEDS LTD. שם: אוריג'ין זרעים בע"מ

Address: Kibutz Givat Brener, 60948, Israel כתובת : קיבוץ גבעת ברנר, 60948, ישראל

Identification No.: 513714683מספר זיהוי: 513714683

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hermann, Makov & Co., Advs.

Address: Gibor Sport Tower, 21 Floor 7-9 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: הרמן, מקוב ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 21 דרך מנחם בגין 7-9, רמת
גן, 52521, ישראל

Marketing, distribution and sale of seeds and 
vegetables; included in class 35.

שיווק, הפצה ומכירה של זרעים וירקות; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212921 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13125/03/2010



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

READY 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: NVIDIA Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 51351

(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

Computer hardware, namely, integrated circuits, 
semiconductors and chipsets, and associated 
computer software and hardware for operating same; 
all included in class 9.

חמרת מחשב, דהיינו, מעגלים משולבים, מוליכים למחצה
ומערכות שבבים, ותוכנת וחמרת מחשב הקשורות להפעלת

הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212954 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13225/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words IMAGINE THE MAGIC 
separately, but in the combination of the mark.

IMAGINE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
THE MAGIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yaroma Ltd. שם: ירומה בע"מ

Address: 8 Rachel Hameshoreret street  , Jerusalem, 
96348, Israel

כתובת : רח' רחל המשוררת 8  , ירושלים, 96348, ישראל

Identification No.: 513861922מספר זיהוי: 513861922

Toys and games for the development of imagination 
and emotional intelligence; all included in class 28.

צעצועים ומשחקים לפיתוח דמיון ואינטליגנציה רגשית; הנכללים
כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212964 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13325/03/2010



Benelux , 18/02/2008 בנלוקס , 18/02/2008

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: 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

Software for use in designing, analyzing, pricing, 
manufacturing and ordering of custom designed 
parts, components, models and prototypes for 
personal, commercial or industrial products in the 
field of prototype fabrication of new parts, 
components and models for others; software and 3D 
software for use in rapid manufacturing and in direct 
digital manufacturing for the purpose of designing, 
redesigning and creating physical objects, namely, 
jewelry, furniture, ornaments, art objects, artifacts, 
household goods, toys, games, hobby models, 
vehicle accessories, office products, and various 
other consumer products; all included in class 9.

תוכנה לשימוש בעיצוב, ניתוח, תמחור, ייצור והזמנה של
חלקים, רכיבים, דגמים ואב-טיפוסים  המעוצבים לפי הזמנה
למוצרים אישיים, מסחריים או תעשייתיים בתחום של הרכבת
אב-טיפוסים של חלקים, רכיבים ודגמים חדשים עבור אחרים;
תכנה ותוכנת 3D לשימוש בייצור מהיר ובייצור דיגיטלי ישיר
למטרות עיצוב, עיצוב מחדש ויצירת חפצים פיזיים, דהיינו,

תכשיטים, רהיטים, קישוטים, חפצי אמנות, פריטי אמנות, טובין
למשק בית, צעצועים, משחקים, דגמי תחביבים, אביזרים לכלי
רכב,  מוצרים משרדיים, ומגוון מוצרי צריכה אחרים; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SHAPEWAYS

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212965 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13425/03/2010



Benelux , 18/02/2008 בנלוקס , 18/02/2008

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: 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

Custom prototype fabrication of new parts, 
components and models for others, namely, jewelry, 
furniture, ornaments, arts objects, artifacts, 
household goods, toys, games, hobby models, 
vehicle accessories, office products, and various 
other consumer products; custom manufacturing for 
others of parts, components and models for personal, 
commercial or industrial products, namely, jewelry, 
furniture, ornaments, art objects, artifacts, household 
goods, toys, games, hobby models, vehicle 
accessories, office products, and various other 
consumer products; providing material treatment 
information, on-line from a computer database or the 
Internet; all included in class 40.

הרכבת אב-טיפוסים לפי הזמנה של חלקים, רכיבים ודגמים
חדשים עבור אחרים, דהיינו, תכשיטים, רהיטים, קישוטים,
חפצי אמנות, פריטי אמנות, טובין למשק בית, צעצועים,
משחקים, דגמי תחביבים, אביזרים לכלי רכב,  מוצרים

משרדיים, ומגוון מוצרי צריכה אחרים; ייצור לפי הזמנה עבור
אחרים של חלקים, רכיבים ודגמים חדשים, דהיינו, תכשיטים,
רהיטים, קישוטים, חפצי אמנות, פריטי אמנות, טובין למשק
בית, צעצועים, משחקים, דגמי תחביבים, אביזרים לכלי רכב,
מוצרים משרדיים ומגוון מוצרי צריכה אחרים; אספקת מידע על
טיפול בחומרים בצורה מקוונת מבסיס נתונים ממוחשב או

מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

SHAPEWAYS

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212967 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13525/03/2010



Benelux , 18/02/2008 בנלוקס , 18/02/2008

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: 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, namely, new 
product design and development services, scientific 
and technological consultation services, and 
research and product design analysis services 
relating thereto in the field of custom manufacturing 
of goods made from wood, plastics, metal, glass, 
paper, leather, textiles, organic, and composite 
materials, in the nature of jewelry, furniture, 
ornaments, art objects, artifacts household goods, 
toys, games, hobby models, vehicle accessories, 
office products, and various other consumer 
products; scientific research; design and 
development of computers and computer software all 
included in class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים, דהיינו, שירותי עיצוב ופיתוח של
מוצרים חדשים, שירותי ייעוץ מדעי וטכנולוגי, ושירותי מחקר
וניתוח עיצוב מוצר הקשורים אליהם בתחום של ייצור לפי
הזמנה של מוצרים העשויים מעץ, פלסטיק, מתכת, זכוכית,

נייר, עור, בד, חומרים אורגאניים, וחומרים מרוכבים, בצורה של
תכשיטים, רהיטים, קישוטים, חפצי אמנות, פריטי אמנות, טובין
למשק בית, צעצועים, משחקים, דגמי תחביבים, אביזרים לכלי
רכב,  מוצרים משרדיים, ומגוון מוצרי צריכה אחרים; מחקר
מדעי; עיצוב ופיתוח של מחשבים ותוכנות מחשב; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SHAPEWAYS

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212968 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13625/03/2010



Ownersבעלים

Name: Sintec Media Ltd. שם: סינטק מדיה בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 512877986מספר זיהוי: 512877986

חברה פרטית

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

A broadcast management system for use in 
broadcast and cable networks, single stations and 
station groups, cable MSO's, satellite operators and 
other entities in the media industry, which manages 
various activities, including: program acquisition and 
distribution, program contracting, rights, amortization, 
long term planning, detailed scheduling, promo 
campaigns, airtime sales including inventory 
management, rates and rating, proposals and 
contracts, brand allocation, commercial assignment, 
makegoods, day of air activities, playlist generation, 
as-run reconciliation, billing and accounts 
receivables; use of optimization engines to improve 
use of airtime inventory; included in class 9.

מערכת לניהול שידורים לשימוש ברשתות שידור וכבלים,
תחנות בודדות וקבוצות של תחנות, חברות כבלים ולווין וגורמים
אחרים בתעשיית המדיה, אשר מנהלת פעילויות שונות, ובכלל
זאת: רכישת תוכניות והפצתן, חוזי תוכניות, זכויות, פחת, תכנון
לטווח ארוך, בניית לוח שידורים, מסעי פרסום, מכירת זמן אוויר

ובכלל זאת ניהול מלאי, מחירונים ורייטינג, הצעות וחוזים,
הקצאת מותגים, הקצאת גרסאות פרסומות, מייקגודס, סגירת
יום שידורים, יצירת פלייליסט, פעילויות לאחר שידור, הפקת
חשבוניות ויתרת לקוחות; שימוש במנועי אופטימיזציה לשיפור

השימוש במלאי זמן אוויר; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212972 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: Weizman Scientific Park, P.O.B. 266, Rehovot, 
76100, Israel

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד.266, רחובות, 76100, ישראל

Identification No.: 511812463מספר זיהוי: 511812463

Monitoring measurement and inspection equipment 
and systems for process control of semocondoctors 
manufacturing; alll included in class 9.

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור
מוליכים למחצה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Nova T500

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212982 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13825/03/2010



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: FJA  AG

Address: Elsenheimerstrasse 65  , Munchen, 80687, 
Germany

Identification No.: 68908

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

Computer software for life cycle administration of 
policies for all lines of business as well as 
functionality for partner admininstration, process 
support for collection and disbursement and 
commission used in the field of data processing in 
the insurance industry; included in class 9.

תוכנות מחשב לניהול מחזור החיים של מדיניות לכל תחומי
העסקים, כמו גם פונקציונליות לניהול בשותפות, תמיכה
בתהליכים לאיסוף ותשלום של עמלות המשמשות בתחום

עיבוד הנתונים בתעשיית הביטוח; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

FJA

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213084 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 13925/03/2010



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: FJA  AG

Address: Elsenheimerstrasse 65  , Munchen, 80687, 
Germany

Identification No.: 68908

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

Database design and development services, 
including via networks, including the Internet; 
creating, maintenance and adaptation of software, 
technical consultancy in the field of data processing; 
included in class 42.

שירותי עיצוב ופיתוח מאגרי מידע, כולל באמצעות רשתות,
כולל באמצעות האינטרנט; ייצור, תחזוקה ואדפטציה לתוכנות,

ייעוץ טכני בתחום עיבוד מידע; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

FJA

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213089 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14025/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HEALTH, BEAUTY and 
DEAD SEA MINERALS separately, but in the 
combination of the mark.

,HEALTH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BEAUTY ו-DEAD SEA MINERALS בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: H.B. Health and Beauty Ltd. שם: ה.ב. הלת אנד ביוטי בע"מ

Address: 19 Halechi St., Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רח' הלח"י 19, בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 514121714מספר זיהוי: 514121714

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

Cosmetics, perfumery, skincare products, skin 
treatment products, products for the care of the face, 
body and hands; products for the treatment of the 
face, body and hands; creams, ointments, masks for 
the face, gels, solid and liquid soap, bath salts, 
lotions, face milk, after shave products; massage and 
body oils, mud packs; tanning products and products 
for protection against the sun; hair care and hair 
treatment products, shampoo, conditioner, hair 
masks, hair gels; deodorant, shaving cream, room 
scents; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ובשמים, מוצרים לטיפוח העור, מוצרים
לטיפול בעור, מוצרים לטיפוח הפנים, הגוף והידים; מוצרים
לטיפול בפנים, בגוף ובידים; קרמים, משחות, מסכות לפנים,
ג'ל, סבון מוצק, סבון נוזלי, מלחי אמבט, תרחיצים, חלב פנים,
מוצרים לאחר הגילוח; שמני עיסוי, שמני גוף, שקיות בוץ; מוצרי
שיזוף ומוצרים להגנה מפני השמש; מוצרים לטיפוח השיער

ולטיפול בשיער, שמפו, מרכך שיער, מסכות לשיער, ג'ל לשיער;
דיאודורנט; קצף גילוח, מפיץ ריח לחדרים; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213110 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14125/03/2010



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

Class 3 סוג: 3

United Kingdom , 03/06/2008 ממלכה מאוחדת , 03/06/2008

soaps; perfumery, essential oils, hair 
lotions; dentifrices; skincare products; body 
and footcare products; sunblock; 
deodorants; body and shower products; 
chewing gum for cosmetic purposes; bath 
salts; medical toothpaste; toothpaste; 
mouthwashes; body, face, skin and foot 
lotions and creams, included in Class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תרחיצים לשיער;
תכשירים לניקוי שיניים; מוצרים לטיפול עור; מוצרים
לטיפול בגוף וברגליים; קרם להגנה מפני השמש;
דאודורנטים; מוצרים לגוף ולמקלחת; גומי לעיסה
למטרות קוסמטיות; מלחי אמבטיה; משחת שיניים
רפואית; משחת שיניים; מי פה; תרחיצים וקרמים
לגוף, לפנים, לעור ולרגליים, הנכללים בסוג 3.

United Kingdom , 09/05/2008 ממלכה מאוחדת , 09/05/2008

Class 3 סוג: 3

cosmetics; toiletries all included in class 3. תכשירי קוסמטיקה; תמרוקים הנכללים כולם בסוג
.3

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LYCOSOME

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213126 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14225/03/2010



Owners

Name: CamMedica Limited

Address: Cambridge, Cambridgeshire, 17, United 
Kingdom

Identification No.: 70342

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

י' ניסן תש"ע - 14325/03/2010



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

Class 5 סוג: 5

United Kingdom , 03/06/2008 ממלכה מאוחדת , 03/06/2008

mouthwashes; chewing gum for medical 
purposes; medicated chewing gum; 
medicated lotions and creams for the body, 
skin, face, hands; tissues and wipes 
impregnated with pharmaceutical lotions 
and creams; included in Class 5.

מי פה; גומי לעיסה למטרות רפואיות; גומי לעיסה
המכיל תרופה; תרחיצים וקרמים לגוף, לעור, לפנים,
לידיים המכילים תרופה; טישו ומגבונים מוספגים
בתרחיצים וקרמים של רוקחות;, הנכללים בסוג 5.

United Kingdom , 09/05/2008 ממלכה מאוחדת , 09/05/2008

Class 5 סוג: 5

plasters; materials for dressing; dietary food 
supplements and substances for medical 
use; dietary and nutritional supplements for 
medical use; chemical products for 
therapeutic use; therapeutic drugs and 
agents; pharmaceuticals; chemicals for 
medical use; dietetic substances for medical 
use; food for babies; infants' food; 
preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicide, included in Class 5.

פלסטרים; חומרי חבישה; תוספים וחומרים של מזון
דיאטטי לשימוש רפואי; תוספים מזינים ודיאטטיים
לשימוש רפואי; מוצרים כימיים לשימוש טיפולי;

תרופות וגורמים טיפוליים; דברי רוקחות; כימיקלים
לשימוש רפואי; חומרים דיאטטיים לשימוש רפואי;
מזון לתינוקות; מזון לפעוטות; תכשירים לקטילת
מזיקים; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים, הנכללים

בסוג 5.

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LYCOSOME

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213128 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14425/03/2010



Owners

Name: CamMedica Limited

Address: Cambridge, Cambridgeshire, 17, United 
Kingdom

Identification No.: 70342

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

י' ניסן תש"ע - 14525/03/2010



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

TEA 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

Owners

Name: HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.

Address: Elizabethan Square, BLock B  , Grand Cayman, 
Cayman Islands

Identification No.: 64376

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Tea formulations; included in class 30. פורמולות תה; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

DigesTea

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213197 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14625/03/2010



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: Wyeth

Address: Madison, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 89

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

Chemically activated heat releasing wraps for 
therapeutic purposes; therapeutics wraps; all 
included in class 10.

עטיפות משחררות חום המופעלות על ידי כימיקלים למטרות
רפואיות; עטיפות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

THERMACARE

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213202 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14725/03/2010



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

,LE CHAT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
אלא בצורה המופיעה בסימן.

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

אם 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: 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 cats; all included in class 31. דברי מזון לחתולים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213342 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 14825/03/2010



י' ניסן תש"ע - 14925/03/2010



Switzerland , 28/05/2008 שוויץ , 28/05/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination ALL IN 1 
separately, but in the combination of the mark.

ALL IN 1 רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
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 
purposes; preparations for the care, treatment and 
beautification of fabrics; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; incense; oil for perfumes 
and scents; scented water for household use and for 
use on fabrics; essential oils; preparations for 
perfuming the air and the fabrics; all included in class 
3.

תכשירי שטיפה והלבנה לשימוש ביתי; תכשירים לטיפוח, טיפול
וייפוי של בדים; תכשירי ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף; קטורת;
שמן לבשמים וניחוחות; מים מבושמים לשימוש ביתי ולשימוש
על בדים; תמציות שמנים; תכשירים לבישום האוויר והבדים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213352 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15025/03/2010



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

HERBAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TEAS, 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: HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.

Address: Elizabethan Square, BLock B  , Grand Cayman, 
Cayman Islands

Identification No.: 64376

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

Tea formulations; included in class 30. פורמולות תה; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213359 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15125/03/2010



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: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

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

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרה רפואית; סבוני רחצה; דאודורנטים לגוף; מוצרי

קוסמטיקה שהם קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים

קוסמטיים); תכשירי איפור; תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער;
תכשירים לצביעת שיער ותכשירים להסרת צבעי שיער;

תכשירים לסלסול ולתלתול קבוע; תמציות שמנים לשימוש
אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213365 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15225/03/2010



Owners

Name: BUNKER AND BKR, S.L.

Address: ALMANSA 02640 ALBACETE, Spain

Identification No.: 68990

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Clothing, footwear, headgear; coats; esparto shoes 
or sandals; dressing gowns; blouses; boots; ski 
boots; sacker shoes; underwear; mufflers; socks; 
beach shoes; sports footwear; shirts; t-shirts; 
waistcoats; jackets; ties; articles of clothing made of 
leather and imitations of leather; skirts; gymnastic 
shoes; caps; caps (headwear); fittings of metal for 
shoes and boots; raincoats; jerseys; underclothing; 
sports jerseys; stockings; footwear uppers; trousers; 
dress handkerchiefs; parkas; furs (clothing); pyjamas; 
hosiery; clothing for gymnastics; outer clothing; 
underwear; sandals; sports shoes; soles for footwear; 
heels; braces; suits; masquerade costumes; 
uniforms; slippers, clogs; all included in class 25.

בגדים, הנעלה, כיסויי ראש; מעילים; נעליים וסנדלים העשויים
גומא ספרדי; חלוקים לבית; עליוניות; מגפיים; מגפי סקי; נעלי

שק; ביגוד אינטימי; צעיף, סודר; גרביים; נעלי חוף; נעלי
ספורט; חולצות; חולצות טי; אפודות; ג'קטים; עניבות; חלקי
לבוש העשויים עור וחיקוי עור; חצאיות; נעלי התעמלות;

כובעים; אביזרים ממתכת לנעליים ומגפיים; מעילי גשם; סריגים
(ג'רסי); מלבוש תחתון; סריגים (ג'רסי) לספורט; גרבי ניילון;
כיסויים להנעלה; מכנסיים; ממחטות; מעילי פרקה; פרוות

(בגדים); פיג'מות; גרביים ולבנים; בגדי התעמלות; ביגוד חיצוני;
תחתונים; סנדלים; נעלי ספורט; סוליות להנעלה; עקבים;
כותפות; חליפות; תחפושות ומסיכות; מדים; נעלי בית;

קבקבים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213399 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15325/03/2010



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: Esseco S.r.l.

Address: Via San Cassiano 99  , San Martino di Trecate 
NO, 28069, Italy

Identification No.: 68998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן
בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים,
חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי

דלקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשמור מצרכי
מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ESSECO

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213417 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15425/03/2010



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: Esseco S.r.l.

Address: Via San Cassiano 99  , San Martino di Trecate 
NO, 28069, Italy

Identification No.: 68998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives used in industry; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן
בחקלאות, גננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים,
חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות לכיבוי

דלקות; תכשירי הרפיה והלחמה; חומרים כימיים לשמור מצרכי
מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ENARTIS

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213420 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15525/03/2010



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: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 41926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 that act on the central 
and/or peripheral nervous system; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים הפועלים על מערכת העצבים המרכזית ו/או
ההיקפית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

סיפרול

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213425 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15625/03/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדום ולבן הנראים בסימן.

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

ARTS 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

Owners

Name: Albert Goldberg

Address: 5 Promenade des Anglais  , Nice, France

Identification No.: 69000

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

Perfumes, toilet water, perfumed soaps, shaving 
preparations, body lotion, shower gel, hair lotions, 
shampoo, talcum powder (for toilet use), skin care 
preparations, deodorants, essential oils, room spray 
(parfums ambiance); all included in class 3.

בשמים, מי טואלט, סבונים מבושמים, תכשירי גילוח, תרחיץ
לגוף, ג'ל רחצה, תרחיצים לשיער, שמפו, אבקת טלק (לשימוש
רחצה), תכשירים לטיפוח העור, דאודורנטים, שמנים אתריים,

תרסיס לחדר (בשמים לאווירה); הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213430 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15725/03/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדום ולבן הנראים בסימן.

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

ARTS 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

Owners

Name: Albert Goldberg

Address: 5 Promenade des Anglais  , Nice, France

Identification No.: 69000

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

Eyeglasses, sun-glasses, eyeglasses cords, glasses 
cases; all included in class 9.

משקפים, משקפי שמש, רצועות למשקפי שמש, נרתיקים
למשקפים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213431 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15825/03/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדום ולבן הנראים בסימן.

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

ARTS 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

Owners

Name: Albert Goldberg

Address: 5 Promenade des Anglais  , Nice, France

Identification No.: 69000

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

Bags for travel, handbags, shopping bags, belts 
(leather), wallets, trunks (luggage), vanity cases (not 
fitted), saddle bags, keycases, purses, carryall, 
suitcases, brief cases, toilet bags, boxes of leather 
(for hat),garment bags, umbrellas, parasols; all 
included in class 18.

תיקי נסיעות, תיקי יד, תיקי קניות, חגורות (עור), ארנקי כסף,
תיבות (מטען), תיקי איפור (לא מותאמים), תיקי אוכף, נרתיקים
למפתחות, ארנקים, תרמילים, מזוודות, תיקי מסמכים, תיקי
רחצה, קופסאות מעור (לכובעים), תיקי הלבשה, מטריות,

שמשיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213432 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 15925/03/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדום ולבן הנראים בסימן.

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

ARTS 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

Owners

Name: Albert Goldberg

Address: 5 Promenade des Anglais  , Nice, France

Identification No.: 69000

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

Bed clothes, bed covers, beach towels, bath linen 
(except clothing), table linen (not of paper), table 
napkins of textile, handkerchiefs of textile, travelling 
rugs, fabrics for textile use; all included in class 24.

ציפות למיטה, כיסויים למיטה, מגבות לים, מצעים לאמבט
(פרט לביגוד), מפות לשולחן (לא מנייר), מפיות לשולחן

מטקסטיל, ממחטות מטקסטיל, שטיחי נסיעות, בדים לשימוש
בטקסטיל; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213433 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16025/03/2010



י' ניסן תש"ע - 16125/03/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, אדום ולבן הנראים בסימן.

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

ARTS 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

Owners

Name: Albert Goldberg

Address: 5 Promenade des Anglais  , Nice, France

Identification No.: 69000

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

Clothing namely shirts, polos, pullovers, sweatshirts, 
sweaters, T-shirts, tops, jeans, trousers, bermudas, 
shorts, blazers, vests, cardigans, jackets, blousons, 
parkas, overcoats, raincoats, suits, bathing trunks, 
bathing suits, underwear, bathrobes, blouses, 
dresses, skirts, neckerchiefs, gloves, belts (clothing), 
socks, leggings, scarf, caps, hats, berets, clothing of 
leather, neckties, shoes, slippers; all included in class 
25.

הלבשה דהיינו חולצות, חולצות פולו, אפודות, סווטשרטים,
סוודרים, חולצות T , עליוניות, ג'ינס, מכנסים, מכנסי ברמודה,
מכנסיים קצרים, בלייזרים, וסטים, קרדיגנים, ז'קטים, מותניות,
מעילים (מבורדס), מעילים עליונים, מעילי גשם, חליפות, מכנסי
ים, בגדי ים, הלבשה תחתונה, חלוקי אמבט, חולצות, שמלות,
חצאיות, מטפחות-צוואר, כפפות, חגורות (הלבשה), גרביים,
חותלות, צעיפים, מצחיות, כובעים, כומתות, הלבשה מעור,

עניבות, נעלים,  נעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 213434 מספר סימן

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 16225/03/2010



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

SKIN 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: Physician's Care Alliance, LLC

Address: 8501 North Scottsdale Road, Suite 150, 
Scotsdale, AZ, 85253, U.S.A.

Identification No.: 69002

(Arizona Limited Liability Company)

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

Non-medicated skin care products; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; sunscreens; all included in class 3.

תכשירי טיפוח לעור לא רפואיים; סבונים; בשמים; שמנים
אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים לשיער; משחות שיניים;

קרם מסנן קרינה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213438 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16325/03/2010



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

SKIN 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: Physician's Care Alliance, LLC

Address: 8501 North Scottsdale Road, Suite 150, 
Scotsdale, AZ, 85253, U.S.A.

Identification No.: 69002

(Arizona Limited Liability Company)

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

Pharmaceutical preparations for skin care; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213440 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16425/03/2010



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Magnetic apparatus, magnetic coils, magnetic field 
generators, data processing devices for operating 
magnetic apparatuses; all the aforementioned goods 
with respect to magnetic field therapy; data carriers 
and recording discs which are prerecorded and 
contaain information and/or software relating to 
magnetic field therapy; all included in class 9.

התקן מגנטי, סלילים מגנטים, מחוללי שדות מגנטים, אמצעי
עיבוד מידע להפעלת התקנים מגנטים; כל המוצאים האמורים
בקשר לתרפיה מגנטית; נושאי מידע ודיסקים להקלטה אשר
מוקלטים מראש ומכילים מידע ו/או תוכנה הקשורים לתרפיה

מגנטית; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Personal Compact

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213497 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16525/03/2010



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Surgical,  medical,  dental  and  veterinary  apparatus  
and  instruments,  in  particular apparatus,  
instruments and  implements  for  treatment with 
magnetic  therapy;  artificial  limbs,  eyes  and  teeth;  
orthopaedic  articles,  in  particular, belts,  braces,  
orthopaedic  footwear,  joint  implants,  soles,  
support  bandages,  supports; suture materials; all 
included in class 10.

התקן וכלים ניתוחיים, רפואיים, דנטליים וויטרינאריים, במיוחד
התקן, כלים ומכשירים לטיפול עם תרפיה מגנטית; איברים,
עיניים ושיניים מלאכותיות; פריטים אורתופדיים, במיוחד,

חגורות, מהדקים, הנעלה אורתופדית, מכשירי מפרק, סוליות,
תומכי תחבושות תומכות; חומרי תפירה; הכל כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Personal Compact

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213498 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16625/03/2010



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Printed  information,  instructional  and  teaching  
material,  in  particular  in  the  field  of magnetic  
therapy  treatment  of  diseases  and  ailments;  
printed matter; photographs; all included in class 16.

מידע מודפס, חומר הוראתי ולימודי, במיוחד בתחום של טיפול
בתרפיה מגנטית  במחלות ומכאובים; תמונות מודפסות; הכל

כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Personal Compact

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213499 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16725/03/2010



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Scientific  and  technological  services  and  
research;  industrial  analysis  and research services; 
design and development of computer hardware and 
software,  all in particular relative to the field of 
magnetic therapy; all included in class 42

שירותים ומחקר מדעיים וטכנולוגיים; ניתוח תעשייתי ושירותי
מחקר; עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנת מחשב הכל במיוחד

בנוגע לתחום של תרפיה מגנטית; הכל כלול בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Personal Compact

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213500 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16825/03/2010



Germany , 25/01/2008 גרמניה , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Groupe President Medical S.A.S

Address: Balaruc-les Bains, France

Identification No.: 69022

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Medical and dental services, in particular magnetic 
therapy treatment; all included in class 44.

שירותים רפואיים ודנטליים, במיוחד טיפול בתרפיה מגנטית;
הכל כלול בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Personal Compact

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213501 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 16925/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PRO ו
-LIFTING 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: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

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

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרות רפואיות; סבוני טואלט; דאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרי

קוסמטיקה); תכשירי איפור; תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער;

תכשירים לצביעת שיער ולהסרת צבע; תכשירים לתלתול
וסלסול קבוע; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213510 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17025/03/2010



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: Physician's Care Alliance, LLC

Address: 8501 North Scottsdale Road Suite 150, 
Scottsdale, AZ, 85253, U.S.A.

Identification No.: 69025

(Arizona Limited Liability Company)

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

Pharmaceutical preparations for skin care; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PCA

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213512 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17125/03/2010



Canada , 30/01/2008 קנדה , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images; computer software; 
electronic handheld units for the wireless 
transmission of data and/or voice signals; 
accessories for electronic handheld units for the 
wireless transmission of data and /or voice signals 
namely batteries, battery doors, car kits, chargers 
and charging pods, headsets, adapters, desk stands, 
docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, 
calendar, content and messaging between one or 
more electronic handheld units and data stored on or 
associated with a computer; all included in class 9.

התקן להקלטה, שידור או שיעתוק של מידע, קול או דמויות;
תוכנת מחשב; יחידות מוחזקות ביד אלקטרוניות לשידור

האלחוטי של מידע ו/או אותות קול; אביזרים ליחידות מוחזקות
ביד אלקטרוניות לשידור האלחוטי של מידע ו/או אותות קול
בעיקר סוללות, דלתות סוללה, ערכות רכב, מטענים ומיכלי

הטענה, אוזניות, מתאמים, מחזיקים שולחניים, עריסות עגינה,
כבלי מחשב, מארזים, תיקים ונרתיקים; תוכנת תקשורת מחשב
לסינכרון, שידור ושיתוף מידע, לוח שנה, תוכן ושליחת הודעות
בין יחידה מוחזקת ביד אלקטרונית אחת או יותר ומידע מאוכסן

על או משותף עם מחשב; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BLACKBERRY STORM

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213537 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17225/03/2010



Canada , 30/01/2008 קנדה , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

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

Telecommunication; providing access to the Internet; 
providing access to electronic databases, providing 
access to GPS navigation services; e-mail service; 
wireless data messaging services, particularly 
services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way 
and two-way paging services; transmission and 
reception of voice communication services; 
telecommunications consultation, namely providing 
information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way 
wireless connectivity to data, including corporate and 
home/personal data, and/or voice communications; 
all included in class 38.

טלקומיוניקציה; הספקת גישה לאינטרנט; הספקת גישה לבסיס
מידע אלקטרוני, הספקת גישה לשירותי ניווט GPS; שירותי
דוא"ל ;שירותי העברה בהודעות של מידע אלחוטיים, במיוחד
שירותים המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך

רשת תקשורת אלחוטית; שירותי איתות כיוון אחד או שני
כיוונים; שירותי שידור וקבלה של תקשורת קול; ייעוץ

טלקומיוניקטיבי, בעיקר הספקת מידע לצדדים שלישיים לסייע
להם בפיתוח ושילוב קישוריות כיוון אחד או שני כיוונים

אלחוטית למידע, כולל מידע תאגידי וביתי/אישי, ו/או תקשורות
קול; כולם כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

BLACKBERRY STORM

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213538 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17325/03/2010



Canada , 30/01/2008 קנדה , 30/01/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

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

Design and development of computer hardware and 
software; consultancy and technical support services 
relating to computer hardware and software, to 
telecommunication and GPS services; technical 
support services, namely, updating and maintenance 
of computer software and troubleshooting support 
programs for diagnosis, and resolution of wireless 
connectivity devices and related computer software 
and hardware problems; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ותוכנה; שירותי ייעוץ ותמיכה
טכנית בנוגע לחומרת מחשב ותוכנה , לטלקומיוניקציה ושירותי

GPS; שירותי תמיכה טכנית, בעיקר, עדכון ותחזוקה של
תוכנת מחשב ותוכניות תמיכה באיתור תקלות עבור אבחון,
ופתרון של בעיות תוכנה וחומרת מתקני קישוריות אלחוטיים

ומחשבים קשורים; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

BLACKBERRY STORM

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213539 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17425/03/2010



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 words INTERNATIONAL, 
FRAGRANCE and COMPANY separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTERNATIONAL, FRAGRANCE ו-COMPANYבנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Detergents (other than those for industrial and 
medical purposes), laundry bleach, laundry starch, 
laundry blue, gelatinous soap, laundry softeners, anti
-lime substances, granulated soap, glass cleaning 
substances, whitening and shining substances; 
perfumes, volatile oils (essential oils), cologne, 
lotions, deodorants, rose water, shaving lotions, anti-
perspirant deodorants; nail polish, lipstick, mascara, 
creams, hair dyes, shampoos, hair care substances; 
eye-brow pencils (eye-liners), powders; varnish-
removing preparations; shaving creams, shower gels, 
petroleum jelly, depilatory substances, henna for 
cosmetic purposes; slimming cosmetic products; 
filled cosmetic bags (cosmetic sets); tissues soaked 
with cosmetic substances; ear cleaning swabs; 
cotton for cosmetic purposes; wet wipes; soaps, 
soaps for personal use and deodorant use, 
disinfectant soaps, anti-perspirant soaps; teeth care 
products, dentifrices, toothpastes, teeth cleaning 
powders, mouth washes not for medical purposes, 
cleaning substances for dentures, non-medical 
mouth washes, anti-tartar toothpastes; abrasive 
products, emery cloth, emery paper, emery powders 
and pastes, pumice stones, pastes, polishes, 
polishes for leatherwear, polishes for metal ware, 
polishes for wood articles, polishes for floors; natural 
products used in the manufacturing of cosmetic and 
perfumery products and soap; all included in class 3.

חומרי ניקוי (אחרים מאשר אלו למטרות תעשייתיות ורפואיות),
מלבין כביסה, עמילן כביסה, כחול כביסה, סבון ג'לטיני, מרככי
כביסה, חומרים כנגד סיד, סבון מגורען, חומרים לניקוי זכוכית,
חומרים להלבנה והברקה; פרפיומים, שמנים נדיפים (שמנים
אתריים), קולון, תחליבים, דאודורנטים, מי ורדים, תחליבי
גילוח, דיאודוראנטים אנטי-פרספירנטים; לק לציפורניים,
ליפסטיק, מסקרה, קרמים, צבעים לשיער, שמפו, חומרים

לטיפוח השיער; עפרונות לגבות (איליינרים), אבקות; תכשירים
להסרת לק; קרם גילוח, ג'לים לרחצה, ואזלין, חומרי דפילטור,
חינה למטרות קוסמטיות; מוצרי קוסמטיקה מרזים;  תיקי

קוסמטיקה מלאים (סטים של קוסמטיקה); טישיו ספוגים עם
חומרים קוסמטיים; ספוגיות לניקוי האוזן; צמר גפן למטרות
קוסמטיות; מגבונים לחים; סבונים, סבונים לשימוש אישי
ולשימוש דיאודורנטי, סבונים מחטאים, סבונים אנטי

פרספירנטים; מוצרי טיפוח שיניים, תכשירים לניקוי שיניים,
משחות שיניים, אבקות ניקוי לשיניים, שטיפות מי פה שאינן

למטרות רפואיות, חומרי ניקוי לשיניים תותבות, שטיפות מי פה
שאינן רפואיות, משחות שיניים נגד אבן שיניים; מוצרים
ממרטים,  מטלית למירוק, נייר ממרק, אבקות ומשחות

ממרקות, אבני ספוג, משחות, הברקות, הברקות לבגדי עור,
הברקות לכלים ממתכת, הברקות לפריטים מעץ, הברקות
לרצפה; מוצרים טבעיים לשימוש בייצור של מוצרי וסבוני

קוסמטיקה ופרפומריה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213553 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17525/03/2010



Owners

Name: Gulcicek Kimya ve Ucan Yaglar Sanayi ve 
Ticaret Anonim Sirketi

Address: Cendere Yolu 15 Ayazaga  , Istanbul, Turkey

Identification No.: 69031

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 17625/03/2010



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

Double-pole inverters, actuators for electrical plates. הופכי זרם בעלי קוטב כפול, מפעילים עבור לוחות חשמליים.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services for which priority is not claimed סחורות/שירותים לגביהם לא נטען דין קדימה

Electrical fittings and wiring accessories, 
namely, switches, push-button switches, 
bipolar reversers, light dimmers, plugs, 
sockets, circuit breakers, cord outlets, cable 
outlets, shutters, buzzers, indicators for 
electrical plates, electrical conductors, 
connectors, facia plates, plates and support 
frames for electrical fittings, frames, boxes, 
label holder boxes  and fixings; spare parts, 
mechanisms, constituent parts and 
electronic components for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

מתאמים ואביזרי חיווט חשמליים, דהיינו, מתגים,
מתגי לחיצה, מהפכי ביפולר, דימרים לתאורה,

פלאגים, שקעים, שוברי זרם, יציאות מיתר, יציאות
כבלים, צמצמים, זמזמים, מחוונים עבור לוחות
חשמליים, מוליכים חשמליים, מחברים, מסגרת

חזית, לוחות ומסגרות תמיכה למתאמים חשמליים,
מסגרות, קופסאות, קופסאות מחזיקי תוויות,

ורכיבים מהדקים; חלקי חילוף, מנגנונים, חלקים
מרכיבים ורכיבים אלקטרוניים לכל הסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class 9 סוג: 9

France , 13/02/2998 צרפת , 13/02/2998

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

ARTEOR

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213555 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17725/03/2010



Owners

Name: LEGRAND FRANCE

Address: 128 Ave. du Marechal de Lattre  , Limoges, 
France

Identification No.: 7226

Name: LEGRAND SNC

Address: LIMOGES, France

Identification No.: 59973

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 17825/03/2010



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words YOUR JOB. OUR WORK 
and GROUP, but in the combination of the mark.

YOUR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JOB, OUR WORK ו-GROUP, 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

Teaching apparatus and instruments, namely, 
instructional, teaching and assessment materials and 
tools for improving empoyment and human resource 
performance, namely books, guides, manuals, 
charts, DVD-roms, CD-roms and brochure; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, namely CD players, DVD players; floppy 
disc drives, memory sticks, USB sticks, memory 
cards, hard disc drives; holographic data storage, 
namely crystal and discs; blank magnetic data 
carriers and recording discs; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; software and hardware; all included 
in class 9.

מתקן ומכשירים ללימוד; דהיינו, חומרי ואמצעי הדרכה, לימוד
והערכה, עבור שיפור ומקור תעסוקה של כוח אדם, דהיינו

-DVD-roms, CD ,ספרים, מדריכים, ספרי הוראות, תרשימים
roms וחוברות; מתקן להקלטה, תמסורת או שיעתוק של צליל
או דמויות, דהיינו נגני CD, נגני DVD, כונני דיסקטים, מקלות
לזיכרון, מקלות של USB, כרטיסי זיכרון, כונני דיסק קשוחים;
איחסון נתוני הולוגרפיה, דהיינו גבישים ודיסקים; נושאי נתונים
מגנטיים ודיסקטים ריקים להקלטה; קופות רושמות, מכונות
חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; תוכנה וחומרה;  כל

הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213572 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 17925/03/2010



Owners

Name: GI GROUP S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 69035

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

י' ניסן תש"ע - 18025/03/2010



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Temporary personnel providing services; personnel 
recruitment; Personnel placement and recruitment; 
employment agencies services; consultancy and 
assistance relating to temporary work; psychological 
testing for recruitment purposes,; occupational 
psychology consultancy;   professional consultancy 
relating to personnel vocational testing and guidance, 
personality testing, psychological examination and 
career advice; consultancy services concerning 
evaluation, development and employment of human 
resources; career and vocational counselling 
services; evaluation and testing individuals to 
determine employment skills; personnel management 
consultancy; personnel management; payroll 
preparation; book-keeping; databases compilation 
and  management; Computerised file management; 
data processing services; database provider 
services; business consultancy; economic 
consultancy, business management and business 
organization consultancy; business management 
planning; business information and consultancy 
services; administrative services for enterprises; 
market analysis marketing consultancy and 
information; public relations; advertising and 
marketing; dissemination of information and 
advertising of materials; marketing research; market 
studies; research and studies relating to economic 
fields; economic forecasting and analysis; promotion 
of products and services of third parties; promotion of 
software and computer services thereof; business 
management; office functions; franchising, namely 
services provided by a franchisor consisting of 
assistance in the development and management of a 
commercial enterprise; all services included in class 
35.

שירותי הספקת סגל זמני; גיוס צוות; הסדרת מסגרת וגיוס
צוות; שירותי סוכנויות העסקה; ייעוץ וסיוע הקשורים לעבודה
זמנית; בדיקה פסיכולוגית למטרות גיוס; ייעוץ פסיכולוגי

מקצועי; ייעוץ מקצועי הקשור בבדיקת והדרכת צוות מקצועי,
בדיקת אישיות, בחינה פסיכולוגית וייעוץ קרייריסטי; שירותי
ייעוץ המתייחסים להערכה, פיתוח ותעסוקה של משאבי אדם;
שירותי ייעוץ מקצועי וקרייריסטי ; בדיקה והערכה של יחידים
לקביעת כישורים עסוקיים; ייעוץ ניהול צוות; ניהול צוות; הכנת
משכורות; הנהלת חשבונות; איסוף נתונים וניהול; ניהול תיקים
ממוחשבים; שירותי עיבוד נתונים;  שירותי הספקת נתונים;
ייעוץ עסקי; ייעוץ כלכלי, ייעוץ ניהול עסקי ואירגון עסקי; ניהול
תכנון עסקי; מידע עסקי ושירותי ייעוץ; שירותי אדמיניסטרציה
ליזמים; ייעוץ אנאליזה לסחר שווקים שיווקיים ומידע; יחסי
ציבור; פירסום ושיווק; הפצת מידע ופירסום של חומר; מחקר
שיווקי; לימודי סחר שווקים; מחקר ולימוד הקשורים לשטחים

כלכליים; חיזוי ואנליזה כלכלית; קידום של מוצרים ושירותים של
גורמים שלישיים; קידום תוכנה ושירותי מחשב מזה; ניהול
עסקי; אירועי משרד; זכיינות, במיוחד שירותים המסופקים
באמצעות זכיין המורכבים מסיוע בפיתוח וניהול של יזמות

מסחרית; כל השירותים נכללות בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213573 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 18125/03/2010



Owners

Name: GI GROUP S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 69035

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words YOUR JOB. OUR WORK 
and GROUP, but in the combination of the mark.

YOUR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JOB, OUR WORK ו-GROUP, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 18225/03/2010



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213574 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 18325/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words YOUR JOB. OUR WORK 
and GROUP, but in the combination of the mark.

YOUR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JOB, OUR WORK ו-GROUP, 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

Education services, namely providing classes, 
seminars, workshops, tutoring and mentoring in the 
field of computer, communication and information 
technologies, business management, commercial 
management, business administration, accounting, 
language, marketing and human resources, hotel 
trade, tourism trade; providing of training in the field 
of computer, communication and information 
technologies, business management, commercial 
management, business administration, accounting, 
language, marketing and human resources, hotel 
trade, tourism trade; entertainment in the nature of 
fashion shows; entertainment in the nature of visual 
and audio performances, and musical, variety, news 
and comedy show; organizing sporting and cultural 
activities; consultancy services relating to the 
education and training of management and of 
personnel; personnel training and instruction; training 
of personnel in the areas of recruitment, human 
resources and business management; arranging of 
specialist and refresher courses, namely, arranging 
professional workshop and training courses; 
educational testing services evaluate the potential of 
candidates; vocational guidance; planning and 
conducting of training initiatives for employment 
purposes namely, training in the field of recruitment, 
human resources and business management; 
arranging and conducting educational conferences 
and seminars in the field of computer, communication 
of information technologies, business management, 
commercial management, business admininstration, 
accounting, language, marketing and human 
resources, hotel trade, tourism trade; arranging of 
educational exhibitions in the field of computer, 
communication of information technologies, business 
management, commercial management, business 
admininstration, accounting, language, marketing 
and human resources, hotel trade, tourism trade; 
production of video discs and tapes, sound recording, 
DVDs; education and training services concerning 
training and  skill evaluation of personnel employed 
in offices and industries, namely, providing classes, 
seminars, workshops, tutoring and mentoring in the 
fields of computer, communication of information 
technologies, business management, commercial 
management, business admininstration, accounting, 
language, marketing and human resources, hotel 
trade, tourism trade; all services included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו אספקת שיעורים, סמינרים, סדנאות,
הדרכה וייעוץ/חונכות בתחום המחשב, תקשורת וטכנולוגיות
מידע, ניהול עסקי, ניהול מסחרי, מנהל עסקים, חשבונאות,

שפה, שיווק ומשאבי אנוש, סחר במלונאות, סחר בתיירות; מתן
הכשרה בשטח של המחשב תקשורת וטכנולוגיות מידע, ניהול
עסקי, ניהול מסחרי, מנהל עסקים, חשבונאות, שפה, שיווק

ומשאבי אנוש, סחר במלונאות, סחר בתיירות; בידור באופן של
תצוגות אופנה; בידור באופן של הופעות חזותיות ושל שמיעה,
ומוזיקליות, מגוון, ומופעי חדשות וקומדיה; אירגון אירועי ספורט
ותרבות; שירותי ייעוץ הקשורים לחינוך והכשרה של הנהלה
וצוות; הכשרת והנחיית צוות; הנחית  צוות בתחומי גיוס,
משאבי אנוש וניהול עסקי; אירגון קורסים למומחים וריענון,

דהיינו, אירגון סדנאות מקצועיות וקורסי תירגול; שירותי בדיקה
חינוכית להערכה יכולת של מועמדים; הנחייה מקצועית; תכנון
וניהול של יוזמות עבור מטרת תעסוקה דהיינו, תירגול בתחום
גיוס, משאבי אנוש וניהול עסקי;  אירגון והנחייה של ועידות

חינוכיות וסמינרים בתחום המחשב, תקשורת וטכנולוגיות מידע,
ניהול עסקי, ניהול מסחרי, מנהל עסקים, חשבונאות, שפה,
שיווק ומשאבי אנוש, סחר במלונאות, סחר בתיירות; אירגון

תערוכות חינוכיות בתחום המחשב, תקשורת וטכנולוגיות מידע,
ניהול עסקי, ניהול מסחרי, מנהל עסקים, חשבונאות, שפה,
שיווק ומשאבי אנוש, סחר במלונאות, סחר בתיירות; הפקת
דיסקים של ווידיאו וטייפים, הקלטת צליל, DVDs ; שירותי
חינוך ותירגול בהקשר לתירגול והערכת כישורים של צוות
המועסק במשרדים ובתעשיות, דהיינו, לספק שיעורים,

סמינרים, סדנאות, הכשרה והנחייה בתחום המחשב, תקשורת
וטכנולוגיות מידע, ניהול עסקי, ניהול מסחרי, מנהל עסקים,
חשבונאות, שפה, שיווק ומשאבי אנוש, סחר במלונאות, סחר

בתיירות; כל השירותים נכללים בסוג 41.

י' ניסן תש"ע - 18425/03/2010



Owners

Name: GI GROUP S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 69035

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

י' ניסן תש"ע - 18525/03/2010



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words YOUR JOB. OUR WORK 
and GROUP, but in the combination of the mark.

YOUR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JOB, OUR WORK ו-GROUP, 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

Computer services; technical assistance provided by 
computer specialists in the field of hardware, 
computer software, computer networks and the 
Internet; design,  development, further development 
(installation),  maintenance, repair, setting up, 
development and updating of computer software; 
computer programming; design and integrating of 
computer systems, computer networks, hardware 
and software; Computer programming; design, 
creation and managements of computer websites 
and portals; hiring, rental and leasing of computer; 
Analysis of computer systems; Research, 
development and project analysis, in particular in the 
field of information and communications 
technologies, and other computer related 
technologies; housing and hosting; customer 
services; compilation, storage, analysis and retrieval 
of data and information; extraction of data;  leasing of 
databases; on-line services for the search, retrieval, 
indexing and organisation of data on electronic 
communication networks; development of databases;  
transfer and dissemination of information and data 
via computer networks; industrial analysis and 
research; all services included in class 42.

שירותי מחשב; סיוע טכני המסופק באמצעות מומחי מחשב
בשטח החומרה, תוכנת מחשב, רשתות מחשב והאינטרנט;
עיצוב, פיתוח, פיתוח נוסף (התקנה), תחזוקה, תיקון, סידור,
פיתוח ועידכון של תוכנת מחשב; תיכנות מחשב; עיצוב ושילוב
של מערכות מחשב, רשתות מחשב, חומרה ותוכנה; תיכנות

מחשב; עיצוב, יצירה וניהול של אתרי מחשב ופורטלים; שכירה
והשכרה וחכירת מחשב; אנליזת מערכות מחשב; מחקר, פיתוח

ואנליזת פרויקטים, במיוחד בשטח של מידע ותקשורת
טכנולוגית ושל טכנולוגיות אחרות הקשורות במחשב; איכסון
ואירוח; שירותי לקוח; קומפילציה,איכסון, אנליזה ואחזור של
נתונים  ומידע; משיכת מידע; חכירת בסיסי נתונים; שירותים
מקוונים למחקר, אחזור, אינדקסים ואירגון של נתוני תקשורת
רשתית; פיתוח בסיסי נתונים; העברה והפצה של מידע ונתונים

באמצעות רשתות מחשב; אנליזה תעשייתית ומחקר; כל
השירותים נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213575 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 18625/03/2010



Owners

Name: GI GROUP S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 69035

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

י' ניסן תש"ע - 18725/03/2010



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words YOUR JOB. OUR WORK 
and GROUP, but in the combination of the mark.

YOUR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JOB, OUR WORK ו-GROUP, 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: GI GROUP S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 69035

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

Legal services; researches and studies with regard to 
juridical and social matters; protection and guarding 
of persons and buildings; security services for the 
protection of property and individuals; security 
services relating to valuables; consultancy with 
regard to security; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
all services included in class 45.

שירותים משפטיים; מחקרים ולימוד הקשורים לנושאי חוק
וחברה; הגנה ושמירה של אישים ומבנים; שירותי ביטחון

להגנת רכוש ואדם; שירותי ביטחון הקשורים בחפצים יקרי ערך;
ייעוץ הקשור בביטחון; שירותי פרסונל וחברה המובאים ע"י
אחרים להתאמה לצרכים של בני אדם; כל השירותים נכללים

בסוג 45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213576 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 18825/03/2010



י' ניסן תש"ע - 18925/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כשר למהדרין and פלאפל
.but in the combination of the mark ,מקורי וסביח אמיתי

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כשר
למהדרין ו-פלאפל מקורי וסביח אמיתי, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: YOSSEF MIZRAHI שם: יוסף מזרחי

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 28536944מספר זיהוי: 28536944

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ovadia Gabbay, Adv.

Address: 18 Ha'histadrout Street, P.O.B. 2786, 
Jerusalem, 94581, Israel

שם: עובדיה גבאי, עו"ד

כתובת : רחוב ההסתדרות 18, ת.ד.2786, ירושלים, 94581,
ישראל

Fast food, falafel and shwarma; all inlcuded in clas 
43.

מזון מהיר, פלאפל ושווארמה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 213592 מספר סימן

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 19025/03/2010



U.S.A. , 25/01/2008 ארה"ב , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PATH ו
-PRO 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: Project Management Institute, Inc.

Address: 14 Campus Boulevard  , Newtown Square, 
Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 63332

(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

Providing on-line, non-downloadable software 
featuring job descriptions, career paths, self 
assessments, peer assessments, and professional 
development opportunities; all included in class 42.

אספקת תוכנת און ליין, שאינה ניתנת להורדה, אשר מציגה
תיאורי משרות, מסלולי קריירה, הערכות אישיות, הערכות

עמיתים, והזדמנויות להתפתחות מקצועית; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PathPro

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213599 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19125/03/2010



י' ניסן תש"ע - 19225/03/2010



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 words FOR HANDS, but in the 
combination of the mark.

FOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
HANDS, אלא בהרכב הסימן.

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום ושחור הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CAMPER, S.L.

Address: Inca (Baleares), Spain

Identification No.: 47034

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

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

עורות וחיקוי עורות, וטובין עשויים מחומרים אלו, אשר לא
נכללים בסוגים אחרים; עורות של בעלי חים, עורות, תיקים,
מזוודות ותיקי נסיעה; תרמילי גב, תיקים, מזוודות, תיקים

לנשיאת ניירת, ארנקים, ארנקי כסף, מטריות, שמשיות ומקלות
הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; כל הסחורות נכללות בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 213620 מספר סימן

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 19325/03/2010



Owners

Name: UNIGUM GIDA MADDELERI SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 69045

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Confectionery, chocolates, biscuits, sweetmeats, 
chocolate wafers, crackers, chewing gums; alll 
included in class 30.

דברי מתיקה, שוקולדים, ביסקוויטים ממתקים, ופלים שוקולד,
קרקרים, גומי לעיסה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

EXIT

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213622 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19425/03/2010



Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

Water supply installation included in class 11. מתקן לאספקת מים הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

TSDI

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213647 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19525/03/2010



Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

Water supply installation included in class 11. מתקן לאספקת מים הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

XTDI

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213649 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19625/03/2010



Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

Water supply installation included in class 11. מתקן לאספקת מים הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

UPDI

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213651 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19725/03/2010



Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

Water supply installation included in class 11. מתקן לאספקת מים הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

FPDI

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213653 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19825/03/2010



Australia , 03/06/2008 אוסטרליה , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colour PMS 8003 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע PMS 8003 הנראה בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN MERINO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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; fabrics; all included in class 24.

טקסטיל וסחורות טקסטיל, לא כלולים בסוגים אחרים; אריגים;
הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213671 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 19925/03/2010



Australia , 03/06/2008 אוסטרליה , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colour PMS 8003 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע PMS 8003 הנראה בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN MERINO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213672 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20025/03/2010



Australia , 02/06/2008 אוסטרליה , 02/06/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colour PMS 8003 as shown 
in the  mark.

הסימן מוגבל לצבע PMS 8003 הנראה בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN MERINO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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

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

פירסום; ניהול עסקים; ניהול אדמיניסטרטיבי; תיפקודי משרד;
הכל כלול בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213673 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20125/03/2010



Australia , 03/06/2008 אוסטרליה , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN MERINO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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; fabrics; all included in class 24.

טקסטיל וסחורות טקסטיל, לא כלולים בסוגים אחרים; אריגים;
הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213674 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20225/03/2010



Australia , 03/06/2008 אוסטרליה , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN MERINO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213675 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20325/03/2010



Australia , 03/06/2008 אוסטרליה , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
AUSTRALIAN MERINO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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

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

פירסום; ניהול עסקים; ניהול אדמיניסטרטיבי; תיפקודי משרד;
הכל כלול בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213676 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20425/03/2010



Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colour PALE GOLD 
(Pantone Colour No. PMS 7497) as shown in the  
mark.

הסימן מוגבל לצבע זהב חיוור הנראה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

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

Textile and textile goods including woven and knitted 
goods in this class, textile and textile goods of natural 
fibres; woollen cloth; woollen fabrics; bed blankets, 
bed clothes, bed covers, bedspreads, knitted fabric, 
textile linings, pillow cases, quilts; table covers; all 
included in class 24.

טקסטיל ומוצרי טקסטיל כולל מוצרים ארוגים וסרוגים בסיווג
זה, טקסטיל ומוצרי טקסטיל מסיבים טבעיים; דברי טקסטיל

מצמר; אריגי צמר; שמיכות מיטה, כיסויים,כיסויי מיטה, אריגים
סרוגים, ריפוד טקסטיל, ציפיות כריות, שמיכות פוך; הכל כלול

בסיווג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213679 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20525/03/2010



Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colour PALE GOLD 
(Pantone Colour No. PMS 7497) as shown in the  
mark.

הסימן מוגבל לצבע זהב חיוור הנראה בסימן.

The colour is PALE GOLD (Pantone Colour No. PMS 
7497)

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

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

Yarns and threads for textile use, including yarns and 
threads of natural fibres, woollen thread and yarn; 
wool including spun wool; all included in class 23.

חוטים ופתילים לשימוש בטקסטיל, כולל חוטים ופתילים
מסיבים טבעיים, חוטי ופתילי צמר; צמר כולל צמר אריגה; הכל

כלול בסיווג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213681 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20625/03/2010



י' ניסן תש"ע - 20725/03/2010



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 words ORIGINAL and GOLD 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים GOLD ו
-ORIGINAL 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 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213682 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20825/03/2010



Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

Priority Date דין קדימה

The mark is limited to the colour PALE GOLD 
(Pantone Colour No. PMS 7497) as shown in the  
mark.

הסימן מוגבל לצבע זהב חיוור הנראה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213683 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 20925/03/2010



Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

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

Yarns and threads for textile use, including yarns and 
threads of natural fibres, woollen thread and yarn; 
wool including spun wool; all included in class 23.

חוטים ופתילים לשימוש בטקסטיל, כולל חוטים ופתילים
מסיבים טבעיים, חוטי ופתילי צמר; צמר כולל צמר אריגה; הכל

כלול בסיווג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213687 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21025/03/2010



Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Australian Wool Innovation Limited

Address: Sydney, New South wales, Australia

Identification No.: 69058

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

Textile and textile goods including woven and knitted 
goods in this class, textile and textile goods of natural 
fibres; woollen cloth; woollen fabrics; bed blankets, 
bed clothes, bed covers, bedspreads, knitted fabric, 
textile linings, pillow cases, quilts; table covers; all 
included in class 24.

טקסטיל ומוצרי טקסטיל כולל מוצרים ארוגים וסרוגים בסיווג
זה, טקסטיל ומוצרי טקסטיל מסיבים טבעיים; דברי טקסטיל

מצמר; אריגי צמר; שמיכות מיטה, כיסויים,כיסויי מיטה, אריגים
סרוגים, ריפוד טקסטיל, ציפיות כריות, שמיכות פוך; הכל כלול

בסיווג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213689 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21125/03/2010



Australia , 19/06/2008 אוסטרליה , 19/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Australian Merino Pty Ltd.

Address: Sydney, New South Wales, Australia

Identification No.: 67119

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

Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213690 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21225/03/2010



U.S.A. , 24/04/2008 ארה"ב , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Online journals, namely, blogs featuring information 
in the fields of computers, hardware, software, 
technology, and games and gaming; all the services 
included in Class 41.

כתבי עת מקוונים, בעיקר, בלוגים הכוללים מידע בתחום של
מחשבים, חומרה, תוכנה, טכנולוגיה, ומשחקים ומשחק; כל

השירותים  כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

THE NEXT BENCH

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213691 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21325/03/2010



U.S.A. , 24/04/2008 ארה"ב , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Interactive hosting services which allow the user to 
download and share their own content and images 
online; computer services, namely providing 
information in a variety of areas through a global 
computer network; providing information in the fields 
of computer hardware, computer software, game 
software and technology via a blog accessible online; 
all included in Class 42.

שירותי אירוח אינטרקטיביים המאפשרים למשתמש להוריד
ולשתף את התוכן והתמונות שלהם באופן מקוון; שירותי

מחשב, דהיינו, אספקת מידע מגוון תחומים באמצעות רשת
מחשב גלובאלית; אספקת מידע בתחומי חומרת מחשב, תוכנת
מחשב, תוכנה וטכנולוגיה של משחקים דרך בלוג אשר נגיש

ברשת; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

THE NEXT BENCH

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213692 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21425/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE POWER OF BEING 
GLOBAL, but in the combination of the mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
POWER OF BEING GLOBAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Electricity supply services; transmission and 
distribution of electricity and steam for others; all 
included in class 39.

שירותי אספקת חשמל;  העברה והפצה של חשמל וקיטור עבור
אחרים; הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213723 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21525/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE POWER OF BEING 
GLOBAL, but in the combination of the mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
POWER OF BEING GLOBAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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. 213724 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE POWER OF BEING 
GLOBAL, but in the combination of the mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
POWER OF BEING GLOBAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Electricity supply services; transmission and 
distribution of electricity and steam for others; all 
included in class 39.

שירותי אספקת חשמל;  העברה והפצה של חשמל וקיטור עבור
אחרים; הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213725 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21725/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan THE POWER OF BEING 
GLOBAL, but in the combination of the mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
POWER OF BEING GLOBAL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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. 213726 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21825/03/2010



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.

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD.

Address: 269A South Bridge Road  , Singapore, 
Singapore

Identification No.: 62432

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and substances; 
medicines for human purposes; medicinal herbs; 
herbal preparations for medical purposes; vitamin 
preparations and nutritional food supplements; all 
included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים; תרופות למטרות אנושיות; צמחים
תרופתיים; תכשירים צמחיים למטרות רפואיות; תכשירי
וויטמינים ותוספי מזון תזונתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CHOLESCOR

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213746 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 21925/03/2010



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

השירותים/סחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או
שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.

Address: 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas, 
75244, U.S.A.

Identification No.: 45830

(Texas Non-profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Educational services, namely, providing seminars in 
the field of breast cancer; included in class 41.

שרותים חינוכיים, קרי, הספקת סמינרים בתחום סרטן השד;
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213788 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22025/03/2010



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

השירותים/סחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או
שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.

Address: 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas, 
75244, U.S.A.

Identification No.: 45830

(Texas Non-profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Promoting public awareness of the importance of the 
early detection of breast cancer; included in class 42.

העלאת מודעות הציבור בנוגע לחשיבות הגילוי המוקדם של
סרטן השד; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213792 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22125/03/2010



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

השירותים/סחורות או חלק ממנו אינו ברור, או חד משמעי, או
שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.

Address: 5005 LBJ Freeway, Suite 250, Dallas, Texas, 
75244, U.S.A.

Identification No.: 45830

(Texas Non-profit Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Charitable fund raising services, namely, raising 
money for breast cancer research and raising money 
for local community breast health awareness 
programs; included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה, קרי ,גיוס כספים למחקר בתחום
סרטן השד וגיוס כספים עבור תכניות להעלאת המודעות בנושא

בריאות השד באוכלוסיה המקומית; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213793 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22225/03/2010



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 BONBONS separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Tentan AG

Address: Brunnliweg 16  , Ramlinsburg, 4433, 
Switzerland

Identification No.: 69103

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Sugarless, non-medicated confectionery; all included 
in class 30.

ממתקים ללא סוכר, שאינם רפואיים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

S.O.S. BONBONS

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213817 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22325/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yoram Tsvi Berenstein שם: יורם צבי ברנשטיין

Address: 88 Levi Eshkol St., Tel Aviv, 69361, Israel כתובת : 88 לוי אשכול, תל אביב-יפו, 69361, ישראל

Identification No.: 053592051מספר זיהוי: 053592051

Name: RUVEN GERSH שם: ראובן גרש

Address: 2/54 Kehilat Venetzia Street  , Tel Aviv, 69400, 
Israel

כתובת : רחוב קהילת ונציה 2/54  , תל אביב, 69400, ישראל

Identification No.: 66914מספר זיהוי: 66914

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

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

Jewellery, diamonds, precious stones; all included in 
class 14.

תכשיטים, יהלומים, אבנים יקרות; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

LOTUS CUT

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213823 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22425/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Red in pantone 
shade PMS 186C.

.PMS 186C הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, transportable buildings of 
metal; stable boxes and cubicles for cattle; sheds, 
stable partitioning and transportable stables as well 
as their parts, namely fences, tubes, reverse clamps 
and fixing devices; all made of metal; all included in 
class 6.

חומרי בנייה ממתכת, בניינים נישאים ממתכת; תיבות ארווה
ותאים לבקר; רפתות, מחיצות ארווה ואורוות נישאות כמו גם
חלקיהם, דהיינו גדרות, צינורות, מלחציים מהופכים וכלי תיקון;

כולם עשויים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213842 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22525/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Red in pantone 
shade PMS 186C.

.PMS 186C הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Agricultural apparatus and machines; horticultural 
apparatus and machines, automatic milk extracting 
apparatus and milking robots, apparatus and 
machines to be used for cattle welfare, cattle housing 
arrangement and cattle housing cleaning; systems 
(machines) for liquid feeding of cattle, and parts and 
accessories thereof; robots, being parts of machines 
for liquid feeding of cattle; all included in class 7.

מכשירים ומכונות חקלאות; מכשירים ומכונות גננות, מכשירים
אוטומטים לשאיבת חלב ורובוטים לחליבה, מכשירים ומכונות
לשימוש לרווחת בקר, סידור שיכון לבקר וניקיון שיכון לבקר;
מערכות (מכונות) להאכלת בקר בנוזלים, וחלקים ואביזרים
שלהן; רובוטים, שהם חלק ממכונות להאכלת בקר בנוזלים;

הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213843 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22625/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Red in pantone 
shade PMS 186C.

.PMS 186C הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Equipment and instruments, namely, electronic 
controllers and electronic sensors for measuring, 
regulating, controlling and monitoring agricultural 
machines, tedders, tedder conditioners, industrial 
and agricultural robots for use with said machines; 
computer software for processing, storing and 
presenting data for use with agricultural machines, 
tedders, tedder conditioners and automated robots 
for use with said machines and machine tools; all 
included in class 9.

ציוד וכלים, דהיינו, בקרים אלקטרוניים וחיישנים אלקטרוניים
למדידה, וויסות, בקרה והשגחה על מכונות חקלאיות, מכונות
לניעור ויבוש חציר, מכונות לכיסוח חציר לצרכי ייבוש, רובוטים
תעשייתיים וחקלאיים לשימוש עם המכונות הנזכרות לעיל;

חמרת מחשב לעיבוד, אחסון והצגת נתונים לשימוש עם מכונות
חקלאות, מכונות לניעור ויבוש חציר, מכונות לכיסוח  חציר
לצרכי ייבוש ורובוטים ממוכנים לשימוש עם המכונות וכלי

מכונות הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213844 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22725/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Red in pantone 
shade PMS 186C.

.PMS 186C הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 lighting; refrigerating apparatus; milk 
cooling installations and milk cooling tanks; feed 
water regulators for use by livestock; all included in 
class 11.

מכשירים לתאורה; מכשירי צינון; התקני צינון חלב ומיכלים
מצננים לחלב; וסתי ספק מים לשימוש על ידי חיות משק;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213845 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22825/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Red in pantone 
shade PMS 186C.

.PMS 186C הצבעים הנראים הסימן הם: אדום בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 building materials; transportable buildings 
not made of metal; stable boxes and cubicles for 
cattle; sheds, stable partitioning and transportable 
stables as well as their parts, namely fences, tubes, 
reverse clamps and fixing devices; all goods not 
made of metal; all included in class 19.

חומרי בנייה לא מתכתיים; בניינים נישאים לא עשויים ממתכת;
תיבות ארווה ותאים לבקר; רפתות, מחיצות ארווה ואורוות
נישאות כמו גם חלקיהם, דהיינו גדרות, צינורות, מלחציים
מהופכים וכלי תיקון; כול הסחורות שאינן עשויות ממתכת;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213846 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 22925/03/2010



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: FINCA LA CELIA S.A.

Address: CORRIENTES N 316, 4 PISO  , Buenos Aires, 
Argentina

Identification No.: 55395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; all included in class 33. יינות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

MANAR

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213856 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23025/03/2010



Owners

Name: Hi-Shear Corporation

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

Identification No.: 69120

(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

Chemicals used in industry; adhesives used in 
industry; coatings used in industry; coatings used in 
the manufacture of aircraft; all included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה; דבקים המשמשים
בתעשייה; ציפויים המשמשים בתעשייה; ציפויים המשמשים

בייצור של כלי טיס; כולם כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

HI-KOTE

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213876 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23125/03/2010



Owners

Name: Hi-Shear Corporation

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

Identification No.: 69120

(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

Metal fasteners with protective corrosion resistant 
coating; metals coated with protective corrosion 
resistant coating; all included in class 6.

התקני הידוק ממתכת הכוללים ציפוי הגנה נגד קורוזיה; מתכות
המצופות עם שכבת הגנה כנגד קורוזיה; כולם כלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

HI-KOTE

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213877 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23225/03/2010



Owners

Name: Hi-Shear Corporation

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

Identification No.: 69120

(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

Curing sealant for use in preventing flow between 
surfaces in aircraft; curing sealant for use in 
manufactured surfaces; all included in class 17.

חומרי סגירה ואיטום מתקנים לשימוש במניעת זרימה בין
משטחים בכלי טיס; חומרי סגירה ואיטום לשימוש במשטחים

מיוצרים; כולם כלולים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

HI-KOTE

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213878 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23325/03/2010



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 FLEX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Dietetic preparations or substances adapted for 
medical use; food supplements for medical use; 
dietetic beverages adapted for medical purposes; 
vitamins; vitamin preparations; natural medicines; all 
included in class 5.

תכשירים או חומרים דיאטטיים המותאמים לצרכים רפואיים;
תוספי מזון לצרכים רפואיים; משקאות דיאטטיים המותאמים
לצרכים רפואיים; ויטמינים; תכשירי ויטמינים; תרופות טבעיות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

i-flex

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213892 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23425/03/2010



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 FLEX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Food supplements and dietary supplements, not for 
medical use, and not  included in other classes; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils; all 
included in class 5.

תוספי מזון ותוספים דיאטטיים, שאינם לשימוש רפואי, ואינם
נכללים בסוגים אחרים; פירות וירקות משומרים, קפואים,
מיובשים ומבושלים; ג'לי, ריבות, לפתן, שמנים אכילים;

הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

i-flex

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213893 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23525/03/2010



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 FLEX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Food supplements and dietary supplements, not for 
medical use, and not included in other classes; food 
supplements and dietary supplements on the basis of 
plant compounds and plant extracts, and not included 
in other classes; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionary; biscuits; 
cookies; tea; tea-based beverages; all included in 
class 30.

תוספי מזון ותוספים דיאטטיים, שאינם לשימוש רפואי, ואינם
נכללים בסוגים אחרים; תוספי מזון ותוספים דיאטטיים על בסיס

תרכובות צמחים ותמציות צמחים, שאינם מכללים בסוגים
אחרים; קמח ומוצרים עשויים מדגנים, לחם, מאפים ומגדניות;
ביסקוויטים; עוגיות; תה; משקאות על בסיס תה;  הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

i-flex

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213894 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23625/03/2010



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 FLEX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Seeds, natural plants and flowers; fresh fruit and 
vegetables; all included in class 31.

זרעים; צמחים ופרחים טבעיים; פירות וירקות טריים; הנכללים
כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

i-flex

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213895 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23725/03/2010



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 FLEX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages; fruit drinks and fruit juices; non-alcoholic 
sport drinks (soft drinks); non-alcoholic energy drinks; 
all included in class 32.

מים מינרלים ומוגזים ומשקאות אחרים ללא אלכוהול; תרכיזים
ותכשירים אחרים להכנת משקאות קלים; משקאות פרי ומיצים;
משקאות ספורט ללא אלכוהול (משקאות קלים); משקאות

אנרגיה ללא אלכוהול; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

i-flex

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213896 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23825/03/2010



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: HYPOXI PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS 
GMBH

Address: Hellbrunnerstrasse 15 , A-5020, Salzburg, 
Austria

Identification No.: 69126

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Hygienic and beauty care for human beings; medical 
services namely, targeted body forming therapies; all 
included in class 44.

טיפולי היגיינה ויופי לבני אדם; שירותים רפואיים, דהיינו, טיפולי
עיצוב גוף ממוקדים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213899 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 23925/03/2010



Greece , 11/02/2008 יון , 11/02/2008

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

Owners

Name: Karelia Tobacco Company Inc.

Address: Athinon Street  , Kalamata, Greece

Identification No.: 53541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Cigarettes, tobacco and tobacco products, lighters, 
matches and smokers requisites; all included in class 
34

סיגריות, טבק ומוצרי טבק, מציתים, גפרורים וצרכי מעשנים;
הנכללים כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

KAPPA

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213924 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24025/03/2010



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: Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 
"Obedinennaya Kompania Rusal - Torgovy Dom"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69138

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

Unprocessed plastics; bauxite; silicon; gallium; all 
included in Class 1.

חומרי פלסטיק לא מעובדים; בוקסיט; צורן; גליום; כולם נכללים
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

RUSAL

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213965 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24125/03/2010



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

Safes; cast billets; cast slabs; aluminium foil with 
polyethylene coating for the cable industry; 
aluminium foil with thermolacquer coating with or 
without printing; aluminium foil laminated with paper 
with or without printing; laminated aluminium foil with 
polypropylene coating; cans; beverage cans; food 
cans; ferrosilicon; primary foundry aluminium alloys; 
aluminium foundry secondary alloys; aluminium 
based remelt secondary alloy ingot; aluminium alloy 
wirebars; aluminium wire rod; aluminium alloy hand-
forged products; aluminium alloy die-forged products; 
aluminium can ends for beverage cans; aluminium 
bases for cooking pots; aluminium bases for 
cookware; aluminium discs for cooking pots; 
aluminium discs for cookware; aluminium containers 
and reservoirs for liquid and friable products; primary 
aluminium ingot; primary aluminium T-bars; rolled 
strip stock of metal; rolled can stock of metal; 
extruded strip stock of metal; hot rolled coils of metal; 
cold worked rolled coils of metal; plain rolled coils of 
metal; painted rolled coils of metal; rolled coils with 
polyethylene coating of metal; rolled sheets of metal; 
rolled plates of metal; rolled strip for making caps 
with perforated tear-off rings of metal; rolled sheets 
for making caps with perforated tear-off rings of 
metal; rolled roundels; extruded bars of metal; 
extruded pipes of metal; extruded drilling pipes of 
metal; extruded panels of metal; bottle caps; bottle 
caps with perforated tear-off ring of metal; bottle caps 
for champagne of metal; aluminium foil; aluminium 
plain foil with or without printing for household, 
pharmaceutical and healthcare products and for 
industrial applications; aluminium converted foil with 
or without printing for dairy, confectionery, biscuits, 
cigarettes, tea, pharmaceutical and healthcare 
products and for industrial applications; extruded 
profiles of metal; all included in Class 6.

כספות; מוטות יצוקים; טבלות יצוקות; רדיד אלומיניום עם ציפוי
פוליאתילין עבור תעשיית הכבלים; רדיד אלומיניום עם ציפוי

לכה תרמית עם או בלי הדפסה; רדיד אלומיניום שכבתי עם נייר
עם או בלי הדפסה; רדיד אלומיניום שכבתי עם ציפוי

פוליפרופילין; פחיות; פחיות משקאות; פחיות מזון; צורן ברזלי;
סגסוגות אלומיניום ראשוניות של מפעל יציקה; סגסוגות משניות
של מפעל יציקת אלומיניום; מטיל סגסוגת משנית של המסה
חוזרת מבוסס אלומיניום; מוטות סגסוגת אלומיניום ליצירת
חוט; מוט אלומיניום ליצירת חוט; מוצרים מסגסוגת אלומיניום
מיציקה ידנית; מוצרים מסגסוגת אלומיניום מיציקת הטבעה;

קצוות פחיות אלומיניום עבור פחיות משקאות; בסיסי אלומיניום
עבור סירי בישול; בסיסי אלומיניום עבור כלי בישול; דיסקי

אלומיניום עבור סירי בישול; דיסקי אלומיניום עבור כלי בישול;
מיכלים ומאגרים מאלומיניום עבור מוצרים נוזליים ופרירים;
מטיל אלומיניום ראשוני; מוטות-T אלומיניום ראשוניים; מלאי
רצועות מעורגלות ממתכת; מלאי פחיות מעורגלות ממתכת;
מלאי רצועות משוחלות ממתכת; סלילים מעורגלים בחום
ממתכת; סלילים מעורגלים בעיבוד קר ממתכת; סלילים

מעורגלים לא מעוטרים של מתכת; סלילים מעורגלים צבועים
של מתכת; סלילים מעורגלים עם ציפוי פוליאתלין ממתכת;
גליונות מעורגלים  של מתכת; לוחות מעורגלים של מתכת;
רצועה מעורגלת ליצור פקקים עם טבעות מתכת מנוקבות

נתלשות; יריעות מעורגלות ליצירת פקקים עם טבעות מתכת
מנוקבות נתלשות; עיגולי מתכת מעורגלים; מוטות מתכת

משוחלים; צינורות מתכת משוחלים; צינורות קידוח משוחלים
ממתכת; לוחות מתכת משוחלים; פקקי בקבוקים; פקקי

בקבוקים עם טבעת מתכת מנוקבת נתלשת; פקקי בקבוקים
ממתכת עבור שמפניה; רדיד אלומיניום; רדיד אלומיניום לא
מעוטר עם או בלי הדפסה עבור מוצרים ביתיים, של רוקחות
ושל טיפול בבריאות ועבור יישומים תעשיתיים; רדיד אלומיניום

מומר עם או בלי הדפסה עבור מוצרי חלב, דברי מתיקה,
עוגיות, סיגריות, תה, מוצרי רוקחות וטיפול בבריאות ועבור
יישומים תעשייתיים; פרופילים משוחלים של מתכת; כולם

נכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

RUSAL

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213966 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24225/03/2010



Owners

Name: Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 
"Obedinennaya Kompania Rusal - Torgovy Dom"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69138

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

י' ניסן תש"ע - 24325/03/2010



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: Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 
"Obedinennaya Kompania Rusal - Torgovy Dom"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69138

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

Litho plates for offset printing, included in Class 7. לוחות דפוס עבור דפוס אופסט, הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

RUSAL

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213969 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24425/03/2010



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: Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 
"Obedinennaya Kompania Rusal - Torgovy Dom"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69138

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

Wheel for vehicles; wheel for special transportation 
machines; wheel parts for vehicles; wheel parts for 
special transportation machines; included in Class 
12.

גלגל עבור כלי רכב; גלגל עבור מכונות תובלה מיוחדות; חלקי
גלגל עבור כלי רכב; חלקי גלגל עבור מכונות תובלה מיוחדות;

הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

RUSAL

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213970 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24525/03/2010



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: Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 
"Obedinennaya Kompania Rusal - Torgovy Dom"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69138

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

Paper, cardboard and alike products which do not 
belong to other classes; printed materials; 
bookbinding material; photographs; stationery 
products; gluing materials for stationery or home 
application; tools for painters and artists; brushes; 
typing machines and office accessories (excluding 
furniture); educational printed matter and teaching 
aids (excluding devices); plastic packaging materials 
(which do not belong to other classes); fonts; cliches 
(typographic); flexible packaging; polyethylene films 
with or without printing for packaging and wrapping; 
polypropylene films with or without printing for 
packaging and wraping; double layer films with or 
without printing, for packaging and wrapping; multi 
layer films with or without printing, for packaging and 
wrapping; laminated materials with or without 
printing, for packaging; packets with or without 
printing for vacuum packing; metallized cardboard; all 
included in Class 16.

נייר; קרטון ומוצרים דומים שאינם שייכים לסוגים אחרים;
חומרים מודפסים; צרכי כריכת ספרים; צילומים; מוצרי כתיבה;
מוצרי הדבקה למוצרי כתיבה או ליישום ביתי; כלים עבור צבעים

ואמנים; מברשות; מכונות כתיבה ואביזרי משרד (למעט
ריהוט); דברי דפוס חינוכיים ועזרי הוראה (למעט התקנים);

חומרי אריזה מפלסטיק (שאינם שייכים לסוגים אחרים); גופנים;
גלופות (טיפוגרפיות); אריזה גמישה; יריעות פוליאתלין עם או
בלי הדפסה לאריזה ועטיפה; יריעות פוליפרופילין עם או בלי
הדפסה, לאריזה ועטיפה; יריעות דו-שכבתיות עם או בלי
הדפסה, לאריזה ועטיפה; יריעות רב-שכבתיות עם או בלי

הדפסה, לאריזה; חומרים בשכבות עם או בלי הדפסה; אריזות
עם או בלי הדפסה עבור אריזת-ריק; קרטון ממותך; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

RUSAL

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213974 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24625/03/2010



France , 29/02/2008 צרפת , 29/02/2008

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: B.S.A.  (French Joint Stock Company)

Address: Paris, France

Identification No.: 69147

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

The bringing together, for the benefit of others, or 
retail services of a variety of goods, namely, milk, 
milk products, edible oils and fats; enabling 
customers to conveniently view and purchase such 
goods in retail stores, wholesale stores, via mail 
order catalogues or via electronic means (Internet 
websites and teleshopping transmission); all included 
in class 35.

החיבור, לתועלת אחרים, או שירותים קמעונאיים של מגוון
סחורות, דהיינו, חלב, מוצרי חלב, שני ושומני מאכל; התרה
ללקוחות לראות ולרכוש את הסחורות הללו בנוחות בחנויות
קמעונאיות, חנויות סיטונאיות, קטלוגים להזמנה בדואר או

אמצעים אלקטרוניים (אתרי אינטרנט ושידור של קנייה בטלפון);
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PRESIDENT

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214005 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24725/03/2010



France , 29/02/2008 צרפת , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

TASTE 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: B.S.A.  (French Joint Stock Company)

Address: Paris, France

Identification No.: 69147

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

Eggs, milk, butter, cream, yoghurts, milk based 
desserts, cream [dairy products], dessert creams, 
yoghurt drinks, cheeses and other dairy products; 
dairy and cheese specialties, melted cheese; edible 
oils and fats; cooked dishes based on the aforesaid 
products; all included in class 29.

ביצים, חלב, חמאה, קצפת, יוגורטים, קינוחים חלביים, קצפת
[מוצרי חלב], קצפות לקינוח, משקאות יוגורט, גבינות ומוצרי
חלב אחרים; דברי חלב וגבינה יחודיים, גבינה מותכת; שמני
ושומני מאכל; מאכלים מבושלים המבוססים על המוצרים

דלעיל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

PRESIDENT'S TASTE

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214006 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24825/03/2010



France , 29/02/2008 צרפת , 29/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: B.S.A.  (French Joint Stock Company)

Address: Paris, France

Identification No.: 69147

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

The bringing together, for the benefit of others, or 
retail services of a variety of goods, namely, milk, 
milk products, edible oils and fats; enabling 
customers to conveniently view and purchase such 
goods in retail stores, wholesale stores, via mail 
order catalogues or via electronic means (Internet 
websites and teleshopping transmission); all included 
in class 35.

החיבור, לתועלת אחרים, או שירותים קמעונאיים של מגוון
סחורות, דהיינו, חלב, מוצרי חלב, שני ושומני מאכל; התרה
ללקוחות לראות ולרכוש את הסחורות הללו בנוחות בחנויות
קמעונאיות, חנויות סיטונאיות, קטלוגים להזמנה בדואר או

אמצעים אלקטרוניים (אתרי אינטרנט ושידור של קנייה בטלפון);
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PRESIDENT'S TASTE

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214007 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 24925/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Orange 
reference pantone 151C half-tone, M 60 Y at 100%, 
R 255, G 89, B 0, RAL 2008, FF6600, Red reference 
pantone 485C, M at 100% Y at 100%, R 255, G 0, B 
0, RAL 3020, FF0000 and white.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Apparatus for broadcasting, recording, transmission 
or reproduction of sound or images; data processing 
equipment and computers, satellites, transmitting 
sets (telecommunications), high-frequency 
apparatus, namely intercommunication apparatus, 
computer software, computer software packages, 
telephone apparatus, mobile and fixed telephones, 
answering machines; switches, distribution boards 
and switchboards for telephone calls; online 
switches, distribution boards and switchboards for 
online telephone calls; telecommunications 
apparatus; apparatus for capturing, counting, 
collecting, storing, converting, processing, entering, 
broadcasting and transmitting data, information and 
signals; apparatus and parts of apparatus for the 
transmission of data and signals using telephones, 
facsimile machines; terminals allowing access to 
several media; computer, data transmission and 
telephone terminals, among other for access to world
-wide communications networks (such as the 
internet) or private access networks (such as an 
intranet); all included in class 9.

מכשירים לשידור, הקלטה, העברה או שיכפול של קול או
בבואות; ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים, לוויינים, מערכות

העברה (תקשורת רחק), מכשירי תדר-גבוה, דהיינו מכשירי
תקשורת פנים, תכנת מחשב, חבילות תכנת מחשב, מכשירי

טלפון, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים; מתגים, לוחות חלוקה
ומרכזיות לשיחות טלפון; מתגים מקוונים, לוחות חלוקה
ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות; מכשירי תקשורת רחק;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עיבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים באמצעות טלפונים,
מכשירי פקס; מסופים שמאפשרים גישה למספר מדיות;

מחשבים, תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה
לרשתי תקשורת כלל-עולמיים (כמו האינטרנט) או גישה

לרשתות פרטיות (כמו אינטרא-נט); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214022 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 25025/03/2010



Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 25125/03/2010



Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214023 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 25225/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Orange 
reference pantone 151C half-tone, M 60 Y at 100%, 
R 255, G 89, B 0, RAL 2008, FF6600, Red reference 
pantone 485C, M at 100% Y at 100%, R 255, G 0, B 
0, RAL 3020, FF0000 and white.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Telecommunications, secure data transmission, 
communication by computer terminals, transmission 
of information by data transmission, transmission of 
information by data transmission accessible by 
access code or by terminals; telephone, television 
and radio information, information in the field of 
telecommunications, transmission of information by 
teleprinters, by satellite, sending of messages, 
encoded images and sounds; data transmission, in 
particular packet transmission of information and 
images, multimedia data transmission; electronic 
mail, sending and transmission of telegrams, 
exchange of computer documents, electronic 
exchange of information by telex or fax machine; 
downloading of data; transfer of telephone or 
telecommunications calls; answering services on an 
online interactive electronic service on a 
telecommunications network; transmission of 
information contained in data banks and image 
banks, electronic information dissemination, notably 
for world-wide communications networks (such as 
the internet) or private or restricted access networks; 
providing access to a worldwide computer network; 
connection by telecommunications to a global 
computer network, providing access to search 
engines; connection to the internet or local networks, 
providing access to internal networks or local 
networks, routing and filtering of internet addresses; 
providing internet access via portals; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
visiophone services, communications by telephone, 
radio broadcasting, communications by radio 
telephone and by telegraph, and by all kinds of 
remote processing, by interactive videotext, and in 
particular by computer terminals or computer 
peripheral devices or electronic and/or digital 
equipment, and by videophone and visiophone; 
leasing access time to a computer database; 
providing access to computer networks; all included 
in class 38.

תקשורת רחק, תמסורת נתונים מוגנת, תקשורת דרך מסופי
מחשב, העברה של מידע דרך תמסורת נתונים, העברה של
מידע דרך תמסורת נתונים שנגיש דרך קוד גישה או דרך
מסופים; מידע טלפוני, טלוויזיה ורדיו, מידע בתחום של

תקשורת רחק, תמסורת של מידע דרך טלפרינטרים, דרך לוין,
שליחה של הודעות, בבואות וקולות מקודדים; תמסורת נתונים,

בייחוד תמסורת קבצי מידע ובבואות, תמסורת נתוני
מולטימדיה; דואר אלקטרוני, שליחה ותמסורת של מברקים,
המרה של מסמכי מחשב, המרה אלקטרונית של מידע דרך

טלקס או מכונת פקסימיליה; הורדת נתונים; העברה של שיחות
טלפון או תקשורת רחק; שירותי מענה קולי בשירות

אינטראקטיבי אלקטרוני מקוונת על גבי רשת תקשורת רחק;
תמסורת של מידע המוכל בבנקי נתונים ובנקי בבואות, הפצת
מידע אלקטרוני, במיוחד לרשתות תקשורתיות כלל-עולמיות
(כגון האינטרנט) או רשתות פרטיות או מוגבלות בגישה;

אספקת גישה לרשת מחשב כלל-עולמית; חיבור דרך תקשורת
רחק לרשת מחשב גלובלי, אספקת גישה למנועי חיפוש; חיבור
לאינטרנט או רשתות מקומיות, אספקת גישה לרשתות פנימיות
או רשתות מקומיות, ניתוב וסינון של כתובות אינטרנט; אספקת
גישה לאינטרנט דרך אתר-שער; השכרה של מכשירי ומתקני
תקשורת רחק; שירותי ויזיאופון, תקשורת דרך הטלפון, שידור
רדיו, תקשורת דרך טלפון רדיו ודרך הטלגרף, ודרך כול מיני
תהליכים מרוחקים, דרך וידיאוטקסט אינטראקטיבי, ובייחוד
דרך מסופי מחשב או התקנים מקיפים למחשב או ציוד

אלקטרוני ו\או דיגיטאלי, ודרך וידאופון וויזיאופון; השכרת זמן
גישה לבסיס נתוני מחשב; אספקת גישה לרשתות מחשב;

הנכללים כולם בסוג 38.

י' ניסן תש"ע - 25325/03/2010



Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 25425/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: Orange 
reference pantone 151C half-tone, M 60 Y at 100%, 
R 255, G 89, B 0, RAL 2008, FF6600, Red reference 
pantone 485C, M at 100% Y at 100%, R 255, G 0, B 
0, RAL 3020, FF0000 and white.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Computer software design, updating of computer 
software, maintenance of computer software; 
Technical assistance in the operation and 
supervision of computer networks; technical 
assistance in the fields of computers and 
telecommunications; computer programming; 
technical consultancy and research in the field of 
telecommunications, consultancy and technical 
advice in the field of telecommunications and 
information technology, consultancy in the field of 
computers; design of computer systems and of 
telecommunications systems; computer technical 
consultancy; site hosting; creation and installation of 
WebPages, design of websites; database design; 
supervision (control, surveillance) of computer 
networks; design, maintenance and updating of a 
telecommunications network search engine; design 
of computer and telecommunications networks; 
design and development of computer systems; all 
included in class 42.

תכנון תוכנות מחשב, עדכון של תוכנות מחשב, תחזוקה של
תוכנות מחשב; עזרה טכנית בפעולות ופיקוח של רשתות

מחשב; עזרה טכנית בתחומים של מחשבים ותקשורת רחק;
תכנות מחשב; ייעוץ ומחקר טכני בתחומים של תקשורת רחק,
ייעוץ ויעץ טכני בתחומים של תקשורת רחק וטכנולוגיית מידע,
ייעוץ בתחום של מחשבים; תכנון של מערכות מחשב ושל

מערכות תקשורת רחק; ייעוץ מחשב טכני; אירוח אתרים; יצירה
והתקנה של דפי-רשת, תכנון של אתרי רשת; תכנון בסיס
נתונים; פיקוח (בקרה, השגחה) של רשתות מחשב; תכנון,

תחזוקה ועדכון של מנוע חיפוש רשתות תקשורות רחק; תכנון
של רשתות מחשב ותקשורת רחק; תכנון ופיתוח של מערכות

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214024 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 25525/03/2010



Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 25625/03/2010



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

FRANCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-TELECOM 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

Apparatus for broadcasting, recording, transmission 
or reproduction of sound or images; data processing 
equipment and computers, satellites, transmitting 
sets (telecommunications), high-frequency 
apparatus, namely intercommunication apparatus, 
computer software, computer software packages, 
telephone apparatus, mobile and fixed telephones, 
answering machines; switches, distribution boards 
and switchboards for telephone calls; online 
switches, distribution boards and switchboards for 
online telephone calls; telecommunications 
apparatus; apparatus for capturing, counting, 
collecting, storing, converting, processing, entering, 
broadcasting and transmitting data, information and 
signals; apparatus and parts of apparatus for the 
transmission of data and signals using telephones, 
facsimile machines; terminals allowing access to 
several media; computer, data transmission and 
telephone terminals, among other for access to world
-wide communications networks (such as the 
internet) or private access networks (such as an 
intranet); all included in class 9.

מכשירים לשידור, הקלטה, העברה או שיכפול של קול או
בבואות; ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים, לוויינים, מערכות

העברה (תקשורת רחק), מכשירי תדר-גבוה, דהיינו מכשירי
תקשורת פנים, תכנת מחשב, חבילות תכנת מחשב, מכשירי

טלפון, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים; מתגים, לוחות חלוקה
ומרכזיות לשיחות טלפון; מתגים מקוונים, לוחות חלוקה
ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות; מכשירי תקשורת רחק;
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עיבוד,

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים באמצעות טלפונים,
מכשירי פקס; מסופים שמאפשרים גישה למספר מדיות;

מחשבים, תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה
לרשתי תקשורת כלל-עולמיים (כמו האינטרנט) או גישה

לרשתות פרטיות (כמו אינטרא-נט); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

FRANCE TELECOM

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214025 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 25725/03/2010



Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 25825/03/2010



Telecommunications, secure data transmission, 
communication by computer terminals, transmission 
of information by data transmission, transmission of 
information by data transmission accessible by 
access code or by terminals; telephone, television 
and radio information, information in the field of 
telecommunications, transmission of information by 
teleprinters, by satellite, sending of messages, 
encoded images and sounds; data transmission, in 
particular packet transmission of information and 
images, multimedia data transmission; electronic 
mail, sending and transmission of telegrams, 
exchange of computer documents, electronic 
exchange of information by telex or fax machine; 
downloading of data; transfer of telephone or 
telecommunications calls; answering services on an 
online interactive electronic service on a 
telecommunications network; transmission of 
information contained in data banks and image 
banks, electronic information dissemination, notably 
for world-wide communications networks (such as 
the internet) or private or restricted access networks; 
providing access to a worldwide computer network; 
connection by telecommunications to a global 
computer network, providing access to search 
engines; connection to the internet or local networks, 
providing access to internal networks or local 
networks, routing and filtering of internet addresses; 
providing internet access via portals; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
visiophone services, communications by telephone, 
radio broadcasting, communications by radio 
telephone and by telegraph, and by all kinds of 
remote processing, by interactive videotext, and in 
particular by computer terminals or computer 
peripheral devices or electronic and/or digital 
equipment, and by videophone and visiophone; 
leasing access time to a computer database; 
providing access to computer networks; all included 
in class 38.

תקשורת רחק, תמסורת נתונים מוגנת, תקשורת דרך מסופי
מחשב, העברה של מידע דרך תמסורת נתונים, העברה של
מידע דרך תמסורת נתונים שנגיש דרך קוד גישה או דרך
מסופים; מידע טלפוני, טלוויזיה ורדיו, מידע בתחום של

תקשורת רחק, תמסורת של מידע דרך טלפרינטרים, דרך לוין,
שליחה של הודעות, בבואות וקולות מקודדים; תמסורת נתונים,

בייחוד תמסורת קבצי מידע ובבואות, תמסורת נתוני
מולטימדיה; דואר אלקטרוני, שליחה ותמסורת של מברקים,
המרה של מסמכי מחשב, המרה אלקטרונית של מידע דרך

טלקס או מכונת פקסימיליה; הורדת נתונים; העברה של שיחות
טלפון או תקשורת רחק; שירותי מענה קולי בשירות

אינטראקטיבי אלקטרוני מקוונת על גבי רשת תקשורת רחק;
תמסורת של מידע המוכל בבנקי נתונים ובנקי בבואות, הפצת
מידע אלקטרוני, במיוחד לרשתות תקשורתיות כלל-עולמיות
(כגון האינטרנט) או רשתות פרטיות או מוגבלות בגישה;

אספקת גישה לרשת מחשב כלל-עולמית; חיבור דרך תקשורת
רחק לרשת מחשב גלובלי, אספקת גישה למנועי חיפוש; חיבור
לאינטרנט או רשתות מקומיות, אספקת גישה לרשתות פנימיות
או רשתות מקומיות, ניתוב וסינון של כתובות אינטרנט; אספקת
גישה לאינטרנט דרך אתר-שער; השכרה של מכשירי ומתקני
תקשורת רחק; שירותי ויזיאופון, תקשורת דרך הטלפון, שידור
רדיו, תקשורת דרך טלפון רדיו ודרך הטלגרף, ודרך כול מיני
תהליכים מרוחקים, דרך וידיאוטקסט אינטראקטיבי, ובייחוד
דרך מסופי מחשב או התקנים מקיפים למחשב או ציוד

אלקטרוני ו\או דיגיטאלי, ודרך וידאופון וויזיאופון; השכרת זמן
גישה לבסיס נתוני מחשב; אספקת גישה לרשתות מחשב;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

FRANCE TELECOM

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214026 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 25925/03/2010



Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

FRANCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-TELECOM 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

י' ניסן תש"ע - 26025/03/2010



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

FRANCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-TELECOM 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

Computer software design, updating of computer 
software, maintenance of computer software; 
Technical assistance in the operation and 
supervision of computer networks; technical 
assistance in the fields of computers and 
telecommunications; computer programming; 
technical consultancy and research in the field of 
telecommunications, consultancy and technical 
advice in the field of telecommunications and 
information technology, consultancy in the field of 
computers; design of computer systems and of 
telecommunications systems; computer technical 
consultancy; site hosting; creation and installation of 
WebPages, design of websites; database design; 
supervision (control, surveillance) of computer 
networks; design, maintenance and updating of a 
telecommunications network search engine; design 
of computer and telecommunications networks; 
design and development of computer systems; all 
included in class 42.

תכנון תוכנות מחשב, עדכון של תוכנות מחשב, תחזוקה של
תוכנות מחשב; עזרה טכנית בפעולות ופיקוח של רשתות

מחשב; עזרה טכנית בתחומים של מחשבים ותקשורת רחק;
תכנות מחשב; ייעוץ ומחקר טכני בתחומים של תקשורת רחק,
ייעוץ ויעץ טכני בתחומים של תקשורת רחק וטכנולוגיית מידע,
ייעוץ בתחום של מחשבים; תכנון של מערכות מחשב ושל

מערכות תקשורת רחק; ייעוץ מחשב טכני; אירוח אתרים; יצירה
והתקנה של דפי-רשת, תכנון של אתרי רשת; תכנון בסיס
נתונים; פיקוח (בקרה, השגחה) של רשתות מחשב; תכנון,

תחזוקה ועדכון של מנוע חיפוש רשתות תקשורות רחק; תכנון
של רשתות מחשב ותקשורת רחק; תכנון ופיתוח של מערכות

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

FRANCE TELECOM

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214027 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26125/03/2010



Owners

Name: FRANCE TELECOM

Address: Paris, France

Identification No.: 8819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 26225/03/2010



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

SILK 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: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Parfums, eau de parfums, cologne, body cream, bath 
and shower gel, dusting powder, perfumed body talc, 
perfumed body lotion; all included in class 3.

בושם, מי טואלט, מי קולון, קרם גוף, ג'ל לאמבט ולמקלחת,
טלק, טלק מבושם לגוף, קרם מבושם לגוף; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SIGNATURE SILK

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214028 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26325/03/2010



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

SOFT 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: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Parfums, eau de parfums, cologne, body cream, bath 
and shower gel, dusting powder, perfumed body talc, 
perfumed body lotion; all included in class 3.

בושם, מי טואלט, מי קולון, קרם גוף, ג'ל לאמבט ולמקלחת,
טלק, טלק מבושם לגוף, קרם מבושם לגוף; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SIGNATURE SOFT

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214029 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26425/03/2010



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 שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(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

Hosting computer sites, namely, providing on-line 
community based entertainment and general interest 
databases and web sites; computer services, 
namely, computer software development of 
applications for internet users; providing a website 
featuring software for assisting in website 
development; all included in class 42.

שירותי אחסון אתרי אינטרנט, שהם מתן מאגרי מידע ואתרי
אינטרנט קהיתיים המבוססים על בידור וענייןציבורי; שירותי

מחשב, שהם פיתוח תכנת מחשב של אפליקציות למשתמשים
באינטרנט; מתן אתר אינטרנט המכיל תכנה לסיוע בפיתוח

אתרים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214031 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26525/03/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DEUTSCHE LUFTHANSA 
AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Koln, Germany

Identification No.: 1538

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

Hotel reservations, included in Class 43. הזמנות בתי מלון, הנכללות בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Miles & More

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214050 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26625/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street  , Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד.20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Alcoholic beverages included in class 33. משקאות אלכוהוליים הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214064 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street  , Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד.20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Alcoholic beverages included in class 33. משקאות אלכוהוליים הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214065 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26825/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Dalton Winery Ltd. שם: יקב דלתון בע"מ

Address: 23 Tuval Street  , Ramat- Gan, Israel כתובת : רחוב תובל 23  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 512101007מספר זיהוי: 512101007

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד.20366, תל אביב, 61203,
ישראל

Alcoholic beverages included in class 33. משקאות אלכוהוליים הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214066 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 26925/03/2010



Ownersבעלים

Name: Pri Niv Squeeze Marketing Ltd. שם: פרי ניב סקוויז שיווק בע"מ

Address: Moshav Dvora, Israel כתובת : מושב דבורה, ישראל

Identification No.: 514016955מספר זיהוי: 514016955

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uri Dado, Adv.

Address: 25 Arlozorov St. P.o.b. 2189, Afula, Israel

שם: אורי דדו, עו"ד

כתובת : רחוב ארלוזורוב 25, ת.ד.2189, עפולה, ישראל

Beverages included in class 32. משקאות הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214070 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27025/03/2010



Owners

Name: Pedro Group Pte. Ltd.

Address: Tai Seng Sreet 21  , Singapore

Identification No.: 69163

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

Jewellery, costume jewellery, necklaces, bracelets, 
earrings; medallions; horological and chronometric 
instruments, wrist watches; key rings; cuff links, 
ornamental pins, tie clips, tie pins, purses of precious 
metal; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; all included in Class 14.

תכשיטים, תכשיטים מותאמים אישית, שרשראות, צמידים,
עגילים; תליונים; שעונים ומכשירים כרונומטרים, שעוני יד;
מחזיקי מפתחות; חפתים, סיכות לקישוט, אטבים לעניבה,
סיכות לעניבה, ארנקים ממתכות יקרות; מתכות יקרות

וסגסוגותיהן וטובין ממתכות יקרות או מצופים במתכות יקרות,
אשר אינם כלולים בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

PEDRO

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214078 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27125/03/2010



י' ניסן תש"ע - 27225/03/2010



Owners

Name: Pedro Group Pte. Ltd.

Address: Tai Seng Sreet 21  , Singapore

Identification No.: 69163

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

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail store, in a 
wholesale outlet or from a general merchandise 
catalogue by mail order or from a general 
merchandise website on the global or local 
telecommunications networks; compilation of mailing 
lists; ordering services by means of mail, telephone 
and all other communication and telecommunication, 
direct mail advertising, business advisory and 
business management services, advertising services, 
display services for merchandise, publicity services, 
marketing and promotional services, market analysis 
and research, import/export services, procurement 
and buying of goods on behalf of a business, window 
dressing; organization and supervision of incentive 
schemes, loyalty schemes and bonus schemes; 
business services for franchises; provision of 
assistance [business] and business support in the 
operation and establishment of franchises; 
management of business projects [for others] relating 
to franchise; marketing and business developments 
of franchise; provision of business information 
relating to franchise; all included in class 35.

איסוף והצגה של מגוון טובין, לטובת אחרים, באופן המאפשר
ללקוחות יוכלו לצפות ולרכוש בקלות את הטובין בחנויות

קמעונאיות, בחנויות סיטונאיות או מקטלוג סחורה כללי דרכו
באמצעות הזמנה בדואר או מאתר אינטרנט צרכני ברשת
תקשורת מקומית או גלובלית; הכנת  רשימות דיוור; הזמנת

שירותים באמצעות דואר, טלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר,
פרסום ישיר בדואר, שירותי יעוץ עסקי ושירותי ניהול עסקים,
שירותי פרסום, שירותי הצגה של סחורות, שירותי הפצת
פרסום, שירותי שיווק וקידום מכירות, ניתוח שוק ומחקר,

שירותי יבוא/יצוא, השגת סחורות ורכישתן עבור עסק, קישוט
ועיצוב חלונות ראווה;  ארגון ופיקוח של יוזמות עסקיות, שירותי

מועדון לקוחות ותוכניות בונוס; שירותי עסקיים לזכיינים;
אספקת סיוע [עסקי] ותמיכה עסקית בתפעול והקמת זיכיונות;
ניהול פרויקטים עסקיים [עבור אחרים] הקשורים לזיכיונות;
שיווק ופיתוח עסקי של זיכיונות; אספקת מידע עסקי בקשר

לזיכיונות; כולם כלולים  בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PEDRO

Trade Mark No. 214081 מספר סימן

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 27325/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Inter Jeans Ltd. שם: אינטר ג'ינס בע"מ

Address: 6 Hamachtesh St., Industrial Zone, Holon, Israel כתובת : רחוב המכתש 6 אזור התעשיה, חולון, ישראל

Identification No.: 513874057מספר זיהוי: 513874057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Grundstein, Adv.

Address: Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t., Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: אלי גרונדשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

פאשון בוקס

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214115 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27425/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Inter Jeans Ltd. שם: אינטר ג'ינס בע"מ

Address: 6 Hamachtesh St., Industrial Zone, Holon, Israel כתובת : רחוב המכתש 6 אזור התעשיה, חולון, ישראל

Identification No.: 513874057מספר זיהוי: 513874057

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Grundstein, Adv.

Address: Moshe Aviv Tower, 7 Jabotinsky St.t., Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: אלי גרונדשטיין, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520,
ישראל

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

FASHION BOX

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214116 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27525/03/2010



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: OPTICOS SRL

Address: VIA G. TERZI DI SANT'AGATA, 2  , 
BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO), 24030, Italy

Identification No.: 69184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Helmets, protective helmets, sportive helmets, 
helmets for motorcyclists, helmets for cyclist, helmets 
for motorists, protective gloves, protective gloves for 
sport, protective masks, protective clothing, namely 
protective reinforcements for elbows, knees, legs and 
arms against accidents; all included in class 9.

קסדות, קסדות הגנה, קסדות ספורט, קסדות לרוכבי אופנוע,
קסדות לרוכבי אופניים, קסדות נהג לרכב ממונע, כפפות הגנה,

כפפות הגנה לספורט, מסכות הגנה, ביגוד להגנה, דהיינו
חיזוקים מגנים נגד תאונות למרפקים, בירכיים, רגליים וידיים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214158 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27625/03/2010



Ownersבעלים

Name: Keshet Hypertoy Limited Partnership שם: קשת - היפרטוי שותפות מוגבלת

Address: 7 Tulipman Street, P.O.B. 15057, Rishon 
Lezion, 57100, Israel

כתובת : רחוב טוליפמן 7, ת.ד.15057, ראשון לציון, 57100,
ישראל

Identification No.: 550018444מספר זיהוי: 550018444

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

Tolleys, 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. 214207 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Keshet Hypertoy Limited Partnership שם: קשת - היפרטוי שותפות מוגבלת

Address: 7 Tulipman Street, P.O.B. 15057, Rishon 
Lezion, 57100, Israel

כתובת : רחוב טוליפמן 7, ת.ד.15057, ראשון לציון, 57100,
ישראל

Identification No.: 550018444מספר זיהוי: 550018444

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

Trampolines, toys, tricycles; all included in class 28. טרמפולינות, צעצועים, תלת אופניים; הנכללם כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214208 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27825/03/2010



Ownersבעלים

Name: Keshet Hypertoy Limited Partnership שם: קשת - היפרטוי שותפות מוגבלת

Address: 7 Tulipman Street, P.O.B. 15057, Rishon 
Lezion, 57100, Israel

כתובת : רחוב טוליפמן 7, ת.ד.15057, ראשון לציון, 57100,
ישראל

Identification No.: 550018444מספר זיהוי: 550018444

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

Sale services for trampolinas, toys, tircycles, trolleys, 
safety seats, infant seats; all included in class 35.

שירותי מכירה של טרמפולינות, צעצועים ומשחקים, תלת אופן,
עלות, כסאות בטיחות לרכב, סלקלים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214209 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 27925/03/2010



Owners

Name: UNION HARBOUR Ltd.

Address: 99 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 69204

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 included in class 9. אביזרי ראייה הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214215 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28025/03/2010



Russian Federation , 26/02/2008 רוסיה , 26/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

TABAC CREATEUR

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214257 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28125/03/2010



United Kingdom , 14/08/2008 ממלכה מאוחדת , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Jemella Group Limited

Address: Manchester, United Kingdom

Identification No.: 68916

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

Essential oils; cosmetics; preparations for the skin, 
scalp, hair and body; hair lotions, shampoos, dyes 
and colourants; hair conditioners and styling 
products; included in class 3.

שמנים אתריים; מוצרי קוסמטיקה; תכשירים לעור, לקרקפת,
לשיער ולגוף; תחליבים לשיער, שמפו, צבעים ופיגמנטים

(צבענים); מרככים לשיער ומוצרי עיצוב שיער; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214264 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28225/03/2010



United Kingdom , 14/08/2008 ממלכה מאוחדת , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

Audiovisual teaching apparatus; downloadable 
computer software programs; downloadable 
electronic publications; electrical appliances for 
styling hair; electric hair curling irons; electric hair 
straightening irons; electric apparatus and 
instruments for hair; electric apparatus for hair 
crimping, cutting, straightening, styling and trimming; 
pre-recorded data media, video tapes, CDs, CD-
Roms, DVDs, all carrying information about hair or 
hairdressing; electrical hair care products; hair styling 
apparatus; hair curling instruments; hair tongs; hair 
waving apparatus; electric hair rollers; electrical hair 
styling, hair curling, hair waving and hair 
straightening apparatus and instruments (hand 
implements); electrical hair tongs; electrically heated 
apparatus for curling, styling, waving and 
straightening the hair; heated hairbrushes; parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; 
mouse mats; teaching apparatus; included in class 9.

ציוד לימוד אודיו-ויזואלי; תוכנות מחשב הניתנות להורדה;
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; מתקנים חשמליים
לעיצוב שיער; מגהצים חשמליים לסלסול השיער; מגהצים

חשמליים להחלקת השיער; כלים ומכשירים חשמליים  לשיער;
כלים חשמליים לסלסול, גזירה, החלקה, עיצוב וטיפוח השיער;
מידע שהוקלט מראש; קלטות וידאו, תקליטורים, תקליטורי
שמע, דיסקים ספרתיים רב תכליתיים, כולם מכילים מידע

אודות שיער ועיצוב תסרוקות; מוצרי טיפול חשמליים בשיער;
כלים לעיצוב השיער; מכשירים לסלסול השיער; מלקחיים
(מצבטיים) לשיער; כלים להזרמת אויר על השיער; רולים

חשמליים לשיער; כלים ומכשירים חשמליים  לעיצוב, סלסול,
הזרמת אויר, והחלקה של השיער (לשימוש ידני); מלקחיים

(מצבטיים) חשמליים לשיער; כלים חשמליים מחוממים לסלסול,
עיצוב, הזרמת אויר והחלקה של השיער; מברשות שיער

מחוממות; חלקים, מתאמים  ואביזרים לכל הטובין המאוזכרים
לעיל; שטיחוני עכבר; חומרי לימוד; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214265 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28325/03/2010



Owners

Name: Jemella Group Limited

Address: Manchester, United Kingdom

Identification No.: 68916

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

י' ניסן תש"ע - 28425/03/2010



Owners

Name: JPMorgan Chase & Co.

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

Identification No.: 28979

(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

Banking and financial services, namely, investment 
banking; private equity investing; asset management; 
private banking; operating services including stock 
custodial services, payments and treasury services, 
and institutional trust services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ושירותי פיננסים, דהיינו, בנקאות השקעות;
השקעות הון פרטי; ניהול נכס; בנקאות פרטית; שירותי הפעלה
הכוללים שירותי פיקוח מניה; תשלומים ושירותי אוצר, ושירותי

נאמנות מוסדית; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214269 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28525/03/2010



Owners

Name: JPMorgan Chase & Co.

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

Identification No.: 28979

(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

Banking and financial services, namely, investment 
banking; private equity investing; asset management; 
private banking; operating services including stock 
custodial services, payments and treasury services, 
and institutional trust services; all included in class 
36.

שירותי בנקאות ושירותי פיננסים, דהיינו, בנקאות השקעות;
השקעות הון פרטי; ניהול נכס; בנקאות פרטית; שירותי הפעלה
הכוללים שירותי פיקוח מניה; תשלומים ושירותי אוצר, ושירותי

נאמנות מוסדית; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

J.P. MORGAN

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214272 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28625/03/2010



Germany , 18/02/2008 גרמניה , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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: Photon Holding GmbH

Address: Aachen, Germany

Identification No.: 69241

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

Generating energy; all services included in class 40. ייצור אנרגיה; כל השירותים נכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214289 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28725/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, 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: 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; computer hardware; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב; חומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

QUICKBASE

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214314 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 28825/03/2010



י' ניסן תש"ע - 28925/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, 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: 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 services, namely online data management; 
computer services, namely managing, organizing and 
sharing data; computer services, namely data 
hosting; enabling online data management; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
providing temporary use of non-downloadable 
software development tools and templates for data 
management; providing temporary use of non-
downloadable software for use in sharing data with 
others; hosting software programs for use in 
managing, organizing and sharing data on computer 
server on a global computer network and on internal 
computer networks; technical support services; 
trouble shooting computer database problems by 
telephone and via a global computer information 
network; providing a web site for use in data 
management, data sharing and data hosting and, in 
particular, data sharing services and enabling data 
sharing for others; data hosting services and 
enabling data hosting for others; all included in class 
42.

שירותי מחשב, דהיינו ניהול נתונים מקוון; שירותי מחשב,
דהיינו ניהול, ארגון ושיתוף נתונים; שירותי מחשב, דהיינו אחסון
נתונים; אפשור ניהול נתונים מקוון; אספקת שימוש זמני של
תוכנה שאינה ניתנת להורדה; אספקת שימוש זמני של תוכנת
כלים לפיתוח ותבניות לניהול מידע שאינם ניתנים להורדה;

אספקת שימוש זמני של תוכנה שאינה ניתנת להורדה לשימוש
בשיתוף מידע עם אחרים; אחסון תוכניות תוכנה לשימוש

בניהול, ארגון ושיתוף נתונים על שרת מחשב ברשת מחשב
גלובלית ורשתות מחשב פנימיות; שירותי תמיכה טכנית; איתור
וטיפול בבעיות בבסיס מידע של מחשב בטלפון ודרך רשת
גלובלית של מידע במחשב; אספקת אתר אינטרנט לשימוש
בניהול נתונים, שיתוף נתונים ואירוח נתונים, ובמיוחד, שירותי
שיתוף נתונים ואפשור שיתוף נתונים עבור אחרים; שירותי
אירוח נתונים ואפשור אירוח נתונים עבור אחרים; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

QUICKBASE

Trade Mark No. 214316 מספר סימן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 29025/03/2010



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.

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

אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות שיניים; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214333 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29125/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BABY'S BEST START, 
but in the combination of the mark.

BABYS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BEST START, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Helen Doron Ltd. שם: הלן דורון בע"מ

Address: Teradion Industrial Park, D.N. Misgav, 20179, 
Israel

כתובת : פארק התעשיה תרדיון, ד.נ. משגב, 20179, ישראל

Identification No.: 512538356מספר זיהוי: 512538356

Educational services, including instruction in 
languages; training; all included in class 41.

חינוך ופעילויות תרבות כולל לימוד שפות, שירותי הכשרה;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214360 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29225/03/2010



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

SUPER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Helen Doron Ltd. שם: הלן דורון בע"מ

Address: Teradion Industrial Park, D.N. Misgav, 20179, 
Israel

כתובת : פארק התעשיה תרדיון, ד.נ. משגב, 20179, ישראל

Identification No.: 512538356מספר זיהוי: 512538356

Educational services, including instruction in 
languages; training; all included in class 41.

חינוך ופעילויות תרבות כולל לימוד שפות, שירותי הכשרה;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214361 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29325/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words זול and רשת חנויות מזון, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים זול ו-רשת
חנויות מזון, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Bne-Yaacov Malayev Lemishar Ltd. שם: בני יעקב מלייב למסחר בע"מ

Address: P.O.B. 23913, Jerusalem, 91239, Israel כתובת : ת.ד.23913, ירושלים, 91239, ישראל

Identification No.: 512475427מספר זיהוי: 512475427

Food stores, supermarkets for the sale of food, 
detergents, beauty products, fruits and vegetables; 
all included in class 35.

חנויות מזון, סופרמרקט, למכירת מזון, חומרי ניקוי, מוצרי
טיפוח, פירות וירקות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214364 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29425/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PERSONAL 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: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Incentive loyalty programmes, including rewards or 
bonuses for healthy lifestyle choices;  administration 
and management of loyalty or incentive/reward 
based programmes, and other promotional schemes; 
administration and management of health insurance 
plans and medical savings accounts; administration 
and management of healthcare costs; promoting the 
sale of goods and services of others by awarding 
points or rewards for purchases, membership or 
participation; administration and management of 
employee health and wellness programmes and of 
employee benefit programmes; included in class 35.

Incentive loyalty) תוכניות נאמנות מתמרצות
programmes), הכוללות תגמולים או בונוסים על בחירות
סגנון-חיים בריא. אדמניסטרציית וניהול תוכניות מבוססות

תמריצים/תגמולים, ותוכניות קידומיות אחרות. אדמיניסטרציית
וניהול תוכניות ביטוח בריאות וחשבונות חיסכון רפואיים.

אדמיניסטרציית וניהול עלויות הקשורות בבריאות. קידום מכירת
טובין ושירותים של אחרים על-ידי הענקת נקודות או תגמולים
על רכישות, חברות או השתתפות. אדמיניסטרצייה וניהול של
תוכניות בריאות ורווחה לעובדים ושל תוכניות רווח לעובדים.

כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PERSONAL PATHWAYS

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214371 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29525/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PERSONAL 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: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Financial affairs; credit card services; investment 
services; insurance; health care financing; health 
insurance services and products, medical savings 
accounts; issuing of tokens of value in relation to 
customer loyalty schemes and programmes; 
providing information in connection with any of the 
aforegoing including information for health plan 
members to inform them of health issues, incentives 
and other information relevant to health care; 
included in class 36.

עניינים פיננסיים. שירותי כרטיס אשראי. שירותי השקעות.
ביטוח. מימון בריאות (health care). שירותי ומוצרי ביטוח
בריאות. חשבונות חיסכון רפואיים, הנפקת אותות להערכה
בהקשר לתוכניות ולשיטות נאמנות צרכנים. אספקת מידע
בהקשר לכל אחד מהנזכרים לעיל כולל מידע לחברי תכנית
בריאות על-מנת ליידע אותם בנושאי בריאות, תמריצים ומידע

אחר הקשור לבריאות (health care). כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

PERSONAL PATHWAYS

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214372 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29625/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PERSONAL 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: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street  , Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

Identification No.: 68512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Providing information in the fields of health, fitness, 
nutrition, health care and medical care, including via 
a global computer network; health care and wellness 
programmes; included in class 44.

אספקת מידע בתחומי הבריאות, כושר, תזונה, בריאות
(health care) ורפואה (medical care), כולל באמצעות רשת
מחשבים גלובלית. תוכניות בריאות וחוסן (wellness). כלול

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

PERSONAL PATHWAYS

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214373 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 29725/03/2010



י' ניסן תש"ע - 29825/03/2010



France , 27/03/2008 צרפת , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

,DUAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DIGITAL ו-VISION 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: Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique)

Address: Charenton le Pont, France

Identification No.: 5421

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

Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: 
plastics lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, high-performance progressive 
lenses, single vision lenses, sunglass lenses, 
polarizing lenses, tinted lenses, coloured lenses, light
-sensitive lenses, photochromic lenses,  treated 
lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, semi-
finished lenses; spectacle lens blanks; semi-finished 
spectacle lense blanks; ophthalmic lens cases; 
spectacle lens cases; all included in class 9.

עדשות לעיניים; עדשות משקפיים, הכוללות: עדשות מפלסטיק,
עדשות מינרל, עדשות מתקנות, עדשות מיקוד הדרגתיות,

עדשות מיקוד הדרגתיות בעלות ביצועים גבוהים, עדשות מיקוד
יחיד, עדשות משקפי שמש, עדשות פולריזציה, עדשות מוכהות,

עדשות בצבע, עדשות רגישות לאור, עדשות פוטוכרומיות,
עדשות מעובדות, עדשות מצופות, עדשות נגד השתקפות,

עדשות מלוטשות למחצה; תבניות לעדשות משקפיים; תבניות
לעדשות משקפיים מלוטשות למחצה; נרתיקים לעדשות

לעיניים; נרתיקים לעדשות משקפיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 214426 מספר סימן

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 29925/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Ra'anan Katz שם: רענן כץ

Address: 16 Basel St., P.O.B. 3562, Petach Tikva, 49130, 
Israel

כתובת : רחוב בזל 16, ת.ד.3562, פתח תקוה, 49130, ישראל

Identification No.: 58264466מספר זיהוי: 58264466

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

Watches, watch bands, watch cases and accessories 
for watches; all incuded in class 14.

שעונים, רצועות לשעונים, תיקים וקוספאות לשעונים ואביזרים
לשעונים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

טיים קונספט
TIME CONCEPT

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214523 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 30025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Benny Riahi שם: בני ריאהי

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

Identification No.: 29495132מספר זיהוי: 29495132

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Achiav Kolton, Adv.

Address: 17 Aminadav St.  , Tel Aviv, 67067, Israel

שם: אחיאב קולטון, עו"ד

כתובת : רח' עמינדב 17  , תל אביב, 67067, ישראל

Lighting apparatus included in class 11. התקנים למאור הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214526 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 30125/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Robin Anthony Mckenzie

Address: Raumati Beach, New Zealand

Identification No.: 69307

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

Orthopaedic phyisical therapy products, namely 
lumbar rolls, cervical rolls, coccydynia cushions and 
night rolls; all included in class 10.

מוצרים לבדיקה ו/או טיפול רפואי גופני אורתופדי, במיוחד
רולים לחוליות מתניים, רולים לצוואר, כריות לעצם העוקת (עצם

הזנב) ורולים לשינה; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

מקנזי המקורי
The Original McKenzie

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214557 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 30225/03/2010



Italy , 17/06/2008 איטליה , 17/06/2008

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: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

Apparatus for locomotion by water, in particular boats 
of every kind, yachts; all included in class 12.

מתקנים לתנועה במים, ביחוד סירות מכל סוג, יאכטות;
הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

MAGELLANO

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214559 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 30325/03/2010



י' ניסן תש"ע - 30425/03/2010



Ownersבעלים

Name: S.A.E. AFIKIM SPECIAL AGRICULTURAL 
EQUIPMENT

שם: צ.ח.מ. אפיקים ציוד חקלאי מיוחד

Address: Kibbutz Afikim, 15148, Israel כתובת : קבוץ אפיקים, 15148, ישראל

Identification No.: 550003685מספר זיהוי: 550003685

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 machines and machine tools; 
agricultural implements; incubators for eggs; milking 
machines and systems;  dairy herd computerized 
management systems used to gather and analyze 
data on milk yield, milk conductivity and dairy herd 
health and activity for individual cows, sheep and 
goats and said groups, comprised of an identification 
tag with step counter (pedometer), a receiver and 
microprocessor-based milk meter at each milking 
station, automatic cluster removal, health alert, 
mastitis detection; a central identification control unit, 
a central control unit, a personal computer and 
computer software for processing and analyzing the 
collected data; computerized systems for controlling, 
handling and managing dairy herds; electronic, 
optical, weighing, measuring, signaling and 
supervision apparatus and instruments for use in 
dairy farms; parts and fittings for the aforesaid goods; 
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; במכונות וכלי מכונות;
מכשירים חקלאיים; חממות לביצים; מכונות ומערכות חליבה;
מערכות ממוחשבות לניהול עדר בהמות חולבות המשמשות
לאיסוף ולאבחון נתונים על תוצרת חלב, מוליכות חלב ובריאות
ופעילות עדר בהמות חולבות עבור פרות, כבשים ועזים יחידים,
וקבוצות שלהם, הכוללות תג זיהוי בעל מונה מעבר (מד צעד),

מקלט ומעבד זעיר מבוסס מונה חלב הנמצא בכל עמדת
חליבה, התקן סילוק פסולת אוטומטי, התקן אתראת בריאות,
התקן גילוי לדלקת העטינים, יחידת בקרת זיהוי מרכזית, יחידת

בקרה מרכזית, מחשב אישי ותוכנת מחשב לעיבוד ואבחון
המידע הנאסף; מערכות ממוחשבות עבור בקרה, טיפול וניהול
של עדרי בהמות חולבות; התקנים ומכשירים אלקטרוניים,
אופטיים, התקני ומכשירי שקילה, מדידה, איתות ופיקוח
המשמשים במשקי חליבה; חלקים ומתאמים עבור הטובין

הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

AFI

Trade Mark No. 214602 מספר סימן

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 30525/03/2010



י' ניסן תש"ע - 30625/03/2010



Ownersבעלים

Name: S.A.E. AFIKIM SPECIAL AGRICULTURAL 
EQUIPMENT

שם: צ.ח.מ. אפיקים ציוד חקלאי מיוחד

Address: Kibbutz Afikim, 15148, Israel כתובת : קבוץ אפיקים, 15148, ישראל

Identification No.: 550003685מספר זיהוי: 550003685

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 machines and machine tools; 
agricultural implements; incubators for eggs; milking 
machines and systems;  dairy herd computerized 
management systems used to gather and analyze 
data on milk yield, milk conductivity and dairy herd 
health and activity for individual cows, sheep and 
goats and said groups, comprised of an identification 
tag with step counter (pedometer), a receiver and 
microprocessor-based milk meter at each milking 
station, automatic cluster removal, health alert, 
mastitis detection; a central identification control unit, 
a central control unit, a personal computer and 
computer software for processing and analyzing the 
collected data; computerized systems for controlling, 
handling and managing dairy herds; electronic, 
optical, weighing, measuring, signaling and 
supervision apparatus and instruments for use in 
dairy farms; parts and fittings for the aforesaid goods; 
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; במכונות וכלי מכונות;
מכשירים חקלאיים; חממות לביצים; מכונות ומערכות חליבה;
מערכות ממוחשבות לניהול עדר בהמות חולבות המשמשות
לאיסוף ולאבחון נתונים על תוצרת חלב, מוליכות חלב ובריאות
ופעילות עדר בהמות חולבות עבור פרות, כבשים ועזים יחידים,
וקבוצות שלהם, הכוללות תג זיהוי בעל מונה מעבר (מד צעד),

מקלט ומעבד זעיר מבוסס מונה חלב הנמצא בכל עמדת
חליבה, התקן סילוק פסולת אוטומטי, התקן אתראת בריאות,
התקן גילוי לדלקת העטינים, יחידת בקרת זיהוי מרכזית, יחידת

בקרה מרכזית, מחשב אישי ותוכנת מחשב לעיבוד ואבחון
המידע הנאסף; מערכות ממוחשבות עבור בקרה, טיפול וניהול
של עדרי בהמות חולבות; התקנים ומכשירים אלקטרוניים,
אופטיים, התקני ומכשירי שקילה, מדידה, איתות ופיקוח
המשמשים במשקי חליבה; חלקים ומתאמים עבור הטובין

הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

AFIMILK

Trade Mark No. 214603 מספר סימן

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 30725/03/2010



Denmark , 21/05/2008 דנמרק , 21/05/2008

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: Arla Foods amba

Address: Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

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

Milk and milk products; edible oils and fats; proteins 
for human consumption, casein and caseinates for 
human consumption; rennet, cheese powder, 
substitutes for milk and cream, milk and cream in 
powder form; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; פרוטאינים לצריכת בני
אדם, קוזיאין וקזיאינטים לצריכת בני אדם; מסו, אבקת גבינה,
תחליפים לחלב ושמנת, חלב ושמנת בצורת אבקה; הנכללים

כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214627 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 30825/03/2010



Denmark , 21/05/2008 דנמרק , 21/05/2008

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: Arla Foods amba

Address: Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

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

Fruit drinks and fruit juices; all included in class 32. משקאות מפירות ומיצי פירות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214629 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 30925/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY

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

Identification No.: 65501

(Michigan 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

Recycling of batteries; all included in class 40. מיחזור סוללות; הכל כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214630 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Toothpastes; included in class 3. משחות שיניים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

DENT-AID

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214648 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31125/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Toothpastes; included in class 3. משחות שיניים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

דנט-אייד

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214649 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31225/03/2010



Owners

Name: DRYTEK Flooring Solutions, LLC

Address: Portsmouth, New Hampshire, U.S.A.

Identification No.: 69341

(New Hampshire Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Technocrete (1992) Ltd.

Address: 6 Nahal Bokek  , Modiin, 71704, Israel

שם: טכנוקריט (1992) בע"מ

כתובת : נחל בוקק 6  , מודיעין, 71704, ישראל

Rubber, gotta potcha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacturing, excluding liquid absorbent synthetic 
polymers in the form of films and laminates, for use in 
manufacturing, packing, stopping and insulating 
materials; flexible tubes, not of metal; all included in 
17.

גומי, מסטיק, אסבסט, מיקה (נציץ, מינרלים) וסחורה המיוצרת
מחומרים אלו אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; פלסטיק משוך
(אקסטרוד) לשימוש בתעשיה, להוציא פולימרים סינטטיים בעלי
כושר ספיגה בצורת קרומים ולבידים לשימוש בתעשיה, חומרי
מילוי, מעכבים וחומרי בידוד, צינורות גמישים, לא מתכתיים;

הנכליםכולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

DRYTEK

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214673 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31325/03/2010



Owners

Name: DRYTEK Flooring Solutions, LLC

Address: Portsmouth, New Hampshire, U.S.A.

Identification No.: 69341

(New Hampshire Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Technocrete (1992) Ltd.

Address: 6 Nahal Bokek  , Modiin, 71704, Israel

שם: טכנוקריט (1992) בע"מ

כתובת : נחל בוקק 6  , מודיעין, 71704, ישראל

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and  bitumen; non-
metallic transportable buildings; monumnet, not of 
metal; alll incueed in class 19.

חומרי בנין (אל-מתכתיים); צינורות קשיחים אל מתכתיים לבנין;
אספלט, ביטומן; מבנים ברי העברה אל מתכתיים; מונומנטים

שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

DRYTEK

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214674 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31425/03/2010



France , 10/03/2008 צרפת , 10/03/2008

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: LESIEUR

Address: 29, quai Aulagnier  , ASNIERES-SUR-SEINE, 
France

Identification No.: 57767

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

Edible oils and fats; butter; pickles; all included in 
class 29.

שמני ושומני מאכל; חמאה; חמוצים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

ISIO

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214740 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31525/03/2010



France , 10/03/2008 צרפת , 10/03/2008

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: LESIEUR

Address: 29, quai Aulagnier  , ASNIERES-SUR-SEINE, 
France

Identification No.: 57767

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

Salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), salad 
dressings, spices; all included in class 30.

מלח, חרדל, חומץ, רטבים (תבלינים), רטבים לסלט, תבלינים;
הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

ISIO

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214741 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31625/03/2010



United Kingdom , 13/03/2008 ממלכה מאוחדת , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214760 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31725/03/2010



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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

אם 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: Merck & Co., Inc.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, 
diseases and disorders of the central nervous 
system, cancer, obesity, respiratory diseases and 
disorders, musculo-skeletal disorders, osteoporosis, 
anti-infective preparations, anti-viral preparations,  
immunological preparations, analgesic preparations, 
and pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraine; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת, מחלות והפרעות לב וכלי
הדם, מחלות והפרעות של מערכת העצבים המרכזית, סרטן,
השמנת יתר, מחלות והפרעות במערכת הנשימה, הפרעות

שריר-שלד, אוסטאופורוזיס, תכשירים נגד זיהום, תכשירים נגד
נגיפים, תכשירים חיסוניים, תכשירים משככי כאבים ותכשירים

רוקחיים לטיפול במיגרנה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ABRELLIAN

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214772 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31825/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase E-LOCK, but in the 
combination of the mark.

,E-LOCK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: KNOCK N'LOCK LTD. שם: נוק אן לוק בע"מ

Address: Yokneam, Israel כתובת : יקנעם, ישראל

Identification No.: 513957258מספר זיהוי: 513957258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 locks; electronic cylinder locks and 
cylinder lock knobs; electronic suspension and door 
locks; combination locks; electro-mechanical locks; 
cam locks; electromagnetic locks; electronic keys; 
keyboards, connecting cable, memory cards and 
data transmitting and receiving units all for use in 
connection with electronic, electromechanical and 
electromagnetic locks; all included in class 9.

מנעולים אלקטרוניים; מנעולי צילינדר אלקטרוניים וידיות מנעול
צילינדר; מנעולי מתלה ודלת אלקטרוניים; מנעולי שילוב;

מנעולים אלקטרו-מכאנים; מנעולי פיקה; מנעולים
אלקטרומגנטים; מפתחות אלקטרוניים; מקלדות, כבל חיבור,
כרטיסי זיכרון ויחידות העברה וקבלת נתונים כולם לשימוש

בקשר עם מנעולים אלקטרוניים, אלקטרו-מכאניים
ואלקטרומגנטיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214777 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 31925/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות המנעול,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: KNOCK N'LOCK LTD. שם: נוק אן לוק בע"מ

Address: Yokneam, Israel כתובת : יקנעם, ישראל

Identification No.: 513957258מספר זיהוי: 513957258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 locks; electronic cylinder locks and 
cylinder lock knobs; electronic suspension and door 
locks; combination locks; electro-mechanical locks; 
cam locks; electromagnetic locks; electronic keys; 
keyboards, connecting cable, memory cards and 
data transmitting and receiving units all for use in 
connection with electronic, electromechanical and 
electromagnetic locks; all included in class 9.

מנעולים אלקטרוניים; מנעולי צילינדר אלקטרוניים וידיות מנעול
צילינדר; מנעולי מתלה ודלת אלקטרוניים; מנעולי שילוב;

מנעולים אלקטרו-מכאנים; מנעולי פיקה; מנעולים
אלקטרומגנטים; מפתחות אלקטרוניים; מקלדות, כבל חיבור,
כרטיסי זיכרון ויחידות העברה וקבלת נתונים כולם לשימוש

בקשר עם מנעולים אלקטרוניים, אלקטרו-מכאניים
ואלקטרומגנטיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214778 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: KNOCK N'LOCK LTD. שם: נוק אן לוק בע"מ

Address: Yokneam, Israel כתובת : יקנעם, ישראל

Identification No.: 513957258מספר זיהוי: 513957258

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 locks; electronic cylinder locks and 
cylinder lock knobs; electronic suspension and door 
locks; combination locks; electro-mechanical locks; 
cam locks; electromagnetic locks; electronic keys; 
keyboards, connecting cable, memory cards and 
data transmitting and receiving units all for use in 
connection with electronic, electromechanical and 
electromagnetic locks; all included in class 9.

מנעולים אלקטרוניים; מנעולי צילינדר אלקטרוניים וידיות מנעול
צילינדר; מנעולי מתלה ודלת אלקטרוניים; מנעולי שילוב;

מנעולים אלקטרו-מכאנים; מנעולי פיקה; מנעולים
אלקטרומגנטים; מפתחות אלקטרוניים; מקלדות, כבל חיבור,
כרטיסי זיכרון ויחידות העברה וקבלת נתונים כולם לשימוש

בקשר עם מנעולים אלקטרוניים, אלקטרו-מכאניים
ואלקטרומגנטיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

KNOCK N'LOCK

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214779 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32125/03/2010



Ownersבעלים

Name: 5 us Ltd. שם: 5 יו אס בע"מ

Address: 1 Yaffo Road  , Tel Aviv, Israel כתובת : דךר יפו 1  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514115393מספר זיהוי: 514115393

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dalia Israeli, Adv.

Address: 22 Tuval Street  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: דליה ישראלי, עו"ד

כתובת : רחוב תובל 22  , רמת גן, 52522, ישראל

Clothing, footwear and clothing accessories; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, הנעלה ואביזרי לבוש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214795 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32225/03/2010



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: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 in the central nervous 
system field; all included in class 5.

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

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SLIWENS

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214817 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32325/03/2010



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: Sanofi-Aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 in the central nervous 
system field; all included in class 5.

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

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

REVUBB

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214818 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32425/03/2010



U.S.A. , 25/03/2008 ארה"ב , 25/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CHROMA, WHITE and 
TRx, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CHROMA, WHITE ו-TRx, 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: INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE, INC.

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

Identification No.: 48603

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Skin care lotions, non-medicated skin creams, non-
medicated skin care preparations, skin cleansers, 
skin cleansing lotions, skin creams, skin lighteners, 
skin lightening creams, skin lotions, skin moisturizers, 
skin whitening creams, skin whitening preparations, 
non-medicated sun care preparations; included in 
class 3.

תחליבים לטיפוח העור, קרמים לא-רפואיים לעור, תכשירים לא
- רפואיים לטיפוח העור, תכשירים לניקוי העור, תחליבים לניקוי
העור, קרמים לעור, מבהירים לעור, קרמים להבהרת העור,
תחליבים לעור, קרם לחות לעור, קרמים להלבנת העור,

תכשירים להלבנת העור, תכשירים לא-רפואיים להגנה מפני
השמש; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214858 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32525/03/2010



U.S.A. , 25/03/2008 ארה"ב , 25/03/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CHROMA, WHITE and 
TRx, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CHROMA, WHITE ו-TRx, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE, INC.

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

Identification No.: 48603

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Medicated skin care preparations, medicated sun 
care preparations; included in class 5.

תכשירים רפואיים לטיפוח העור, תכשירים רפואיים להגנה מפני
השמש; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214859 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32625/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Regal Ware, Inc.

Address: 1675 Reigle Drive  , Kewaskum, Wisconsin, 
54030, U.S.A.

Identification No.: 64095

(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

Hand tools and implements (hand operated); side 
arms; razors; hand-operated food choppers, cutters, 
shredders and slicers; cutlery; forks; and spatulas; all 
included in class 8.

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית); נשק צד;
תערים; קוצצי, חותכי, מפתפתי ומפלחי מזון המופעלים ידנית;

סכו"ם; מזלגות; ומריות; כולם כלולים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

SALADMASTER

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214860 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32725/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Regal Ware, Inc.

Address: 1675 Reigle Drive  , Kewaskum, Wisconsin, 
54030, U.S.A.

Identification No.: 64095

(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

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

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור,
לייבוש, לאיוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות; מכשירי
הכנת קפה חשמליים ומחבתות חשמליות; כולם כלולם בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

SALADMASTER

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214861 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32825/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Regal Ware, Inc.

Address: 1675 Reigle Drive  , Kewaskum, Wisconsin, 
54030, U.S.A.

Identification No.: 64095

(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

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steel wool; unworked or semiworked glass (except 
glass used in building); cookware; bakeware; cooking 
utensils; china; dinnerware; and glassware; all 
included in class 21.

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

זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצרכי
בניה); כלי בישול; כלי אפיה; התקני אפיה; כלי חרסינה; כלי

מאכל; וכלי זכוכית; כולם כלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

SALADMASTER

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214862 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 32925/03/2010



י' ניסן תש"ע - 33025/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase COMMITTED TO 
IMPROVING THE LIVES OF PATIENTS 
WORLDWIDE, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
COMMITTED TO IMPROVING THE LIVES OF
PATIENTS WORLDWIDE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

Research in the fields of chemicals and 
pharmaceuticals; product safety testing in the fields 
of chemicals and pharmaceuticals; research and 
development of new products for others in the fields 
of chemicals and pharmaceuticals; providing clinical 
laboratory testing services, namely pharmacogenetic 
tests, predictive medical tests, personalized medical 
tests, gene sequencing-based tests and genotyping 
base on the assessment, development and 
application of genomic discoveries in the 
pharmaceutical, informatics and clinical diagnostic 
industries; providing medical and pharmaceutical 
research information; scientific research services; 
design for others in the field of DNA-based assays, 
DNA sequencing protocols, immunoassay and 
methods for drug discovery; scientific research, 
namely, development of pharmaceuticals or 
diagnostic methods for others; agrochemical product 
development for others; all included in class 42.

מחקרים בתחום הכימיקלים והתרופות; מבדקי בטיחות מוצר
בתחום הכימיקלים והתרופות; מחקר ופיתוח של מוצרים

חדשים  עבור  אחרים בתחום הכימיקלים והתרופות; אספקת
שירותי בדיקות מעבדה קליניות, בעיקר מבדקי תרופות, מבדקי
תרופות מנבאים, מבדקים רפואיים מותאמים אישית, מבדקי
גנים המבוססים על רצף וגנוטיפיזציה המבוססת על ההערכה,

פיתוח ויישום של תגליות גנטיות בתעשיית התרופות,
האינפורמטיקה והאבחון הקליני; אספקת מידע מחקרי רפואי
ותרופתי; שירותי מחקר מדעי; עיצוב עבור אחרים בתחום של
מבדקים מבוססי דנ"א, פרוטוקולי רצף דנ"א,  בוחן אימוני
(אימונואסיי) ושיטות עבור גילוי סמים; מחקר מדעי, בעיקר,
פיתוח של שיטות תרופתיות או דיאגנוסטיות עבור אחרים;
פיתוח חומרים אגרוכימיים עבור אחרים; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

CELGENE COMMITTED TO IMPROVING THE LIVES OF PATIENTS WORLDWIDE

Trade Mark No. 214874 מספר סימן

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 33125/03/2010



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

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214876 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33225/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words יינות and רשת מזון הזולה
.but in the combination of the mark ,ביותר בעיר

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים יינות ו-רשת
מזון הזולה ביותר בעיר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: יינות ביתן בע"מ

כתובת : רח' הפנינים 38 אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, ישראל

מספר זיהוי: 51207989

Chain of supermarkets, included in class 35. רשת של סופרים, הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214908 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33325/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Twentieth Century Fox Film Corporation

Address: 10201 West Pico Boulevard  , Los Angeles, 
California, U.S.A.

Identification No.: 69409

(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

Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, 
games, and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable motion pictures, 
television programs and audio-visual content 
featuring motion picture film and television 
entertainment; downloadable audio and video 
recordings featuring motion picture film and television 
entertainment; computer software and applications; 
pre-recorded videotapes, DVD and CDs featuring 
motion picture film and television entertainment; all 
included in class 9.

צלצולים, גרפיקה, טפט, משחקים ומוזיקה הניתנים להורדה
דרך רשת מחשבים גלובאלית והתקנים אלחוטיים; סרטים,

תוכניות טלוויזיה ותוכן אור-קולי  המכיל סרטים ובידור טלוויזיוני
הניתנים להורדה; הקלטות שמע ווידיאו הניתנים להורדה
שמכילים סרטים ובידור טלוויזיוני; תוכנות מחשב ויישומים;

קלטות וידיאו, דיסקים DVD ותקליטורי CD המוקלטים מראש
אשר שמכילים סרטים ובידור טלוויזיוני; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

FX

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214912 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33425/03/2010



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: 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

Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, 
games, and music via a global computer network and 
wireless devices; downloadable motion pictures, 
television programs and audio-visual content 
featuring motion picture film and television 
entertainment; downloadable audio and video 
recordings featuring motion picture film and television 
entertainment; computer software and applications; 
pre-recorded videotapes, DVD and CDs featuring 
motion picture film and television entertainment; all 
included in class 9.

צלצולים, גרפיקה, טפט, משחקים ומוזיקה הניתנים להורדה
דרך רשת מחשבים גלובאלית והתקנים אלחוטיים; סרטים,

תוכניות טלוויזיה ותוכן אור-קולי  המכיל סרטים ובידור טלוויזיוני
הניתנים להורדה; הקלטות שמע ווידיאו הניתנים להורדה
שמכילים סרטים ובידור טלוויזיוני; תוכנות מחשב ויישומים;

קלטות וידיאו, דיסקים DVD ותקליטורי CD המוקלטים מראש
אשר שמכילים סרטים ובידור טלוויזיוני; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CULT

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214913 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33525/03/2010



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: 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

Magazines, posters; postcards; loose-leaf binders; 
notebooks; folders; note pads; blank writing journals; 
memo pads; address books; date books; book 
covers; bumper stickers; stickers; stickers; sticker 
albums; desk calendars; wall calendars; bookmarks; 
trading cards; photo albums; mounted and 
unmounted photographs; greeting cards; comic 
books; humor books; pens and pencils; all included in 
class 16.

כתבי עת, פוסטרים; גלויות; קלסרים; מחברות; תיקיות;
דפדפות; יומנים אישיים עם דפים חלקים; פתקיות; ספרי
כתובות; יומנים; עטיפות לספרים; מדבקות לפגוש הרכב;

מדבקות; אלבומי מדבקות; לוחות שנה שולחניים; לוחות שנה
לתליה על הקיר; סימניות לספרים; קלפים להחלפה; אלבומי
תמונות; תמונות ממוסגרות ולא ממוסגרות; כרטיסי ברכה;
ספרי קומיקס; ספרי הומור; עטים ועפרונות; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

CULT

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214914 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33625/03/2010



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

SOLAR 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: ArcelorMittal - Stainless & Nickel Alloys

Address: 1-5 rue Luigi Cherubin  , Saint Denis, France

Identification No.: 69414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Common metals and their alloys, steels; building 
materials of metal; all metallic roofing elements and 
materials for roofing, metal roofs and constituent 
parts thereof; all metallic materials for building 
envelopes; panels, sheets, facings, claddings and 
roofing made of metal; sheet metal; all metallic 
support products, components and constituent parts 
thereof for attaching photovoltaic cells, particularly 
metal frames, metal strips, metal panels; all included 
in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן, פלדות; חומרי בניה ממתכת; כול
האלמנטים ממתכת של כסויי גג וחומרים לכיסוי גג, כסויי גג
ממתכת וחלקי רכיביהם; כל החומרי מתכת למעטפות בניין;
פנלים, יריעות, ציפויים, שכבת מגן וכסויי גג ממתכת; מתכות
יריעה; כל מוצרי התמיכה ממתכת, מרכיביהם וחלקי רכיביהם
לחיבור תאים חשמלוריים, בייחוד מסגרות ממתכת, רצועות

ממתכת, פנלים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

SolarStyl

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214930 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33725/03/2010



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

SOLAR 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: ArcelorMittal - Stainless & Nickel Alloys

Address: 1-5 rue Luigi Cherubin  , Saint Denis, France

Identification No.: 69414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, solar or thermal 
electrical energy, the components and constituent 
parts of such apparatus and instruments; 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, components 
and constituent parts of photovoltaic cells and 
modules; all included in class 9.

מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, המרה, איסוף, אנרגיה סולרית
או תרמית חשמלית, המרכיבים וחלקי הרכיבים של מכשירים
וכלים אלו; תאים חשמלוריים, מודולים חשמלוריים, מרכיבים
וחלקי רכיבים של תאים ומודולים חשמלוריים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SolarStyl

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214931 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33825/03/2010



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

SOLAR 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: ArcelorMittal - Stainless & Nickel Alloys

Address: 1-5 rue Luigi Cherubin  , Saint Denis, France

Identification No.: 69414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and producing heat, 
components and constituent parts of apparatus for 
heating and producing heat; receivers, collectors and 
solar panels and components and constituent parts 
thereof; all included in class 11.

מכשירים לחימום ויצירת חימום, מרכיבים וחלקי רכיבים של
מכשירים לחימום ויצור חימום; קולטים, אספנים ופנלים סולריים

ומרכיבים וחלקי רכיביהם; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

SolarStyl

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214932 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 33925/03/2010



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

ABSOLUE 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: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

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

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

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרות רפואיות; סבוני טואלט; דאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרי

קוסמטיקה); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער;

תכשירים לצביעת שיער ולהסרת צבע; תכשירים לתלתול
וסלסול קבוע; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214933 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34025/03/2010



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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

Pharmaceutical preparations; All included in Class 
05.

תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 05.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BALBRIO

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214939 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Alejandro Bespalko שם: אלחנדרו בספלסקו

Address: 7/5 Efraim St., Modi'in, Israel כתובת : רחוב אפרים 7/5  , מודיעין, ישראל

Identification No.: 323779553מספר זיהוי: 323779553

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Naiman, Adv.

Address: 5 Dorot Rishonim St., Jerusalem, 94625, Israel

שם: אריאל ניימן, עו"ד

כתובת : רחוב דורות ראשונים 5  , ירושלים, 94625, ישראל

Real estate affairs, included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי, הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214953 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34225/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

DISPOS-A-GLOVE

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214999 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34325/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

MEDI-GRIP

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215003 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34425/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

SENSI-TOUCH

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215008 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34525/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

STYLE 42

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215009 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the numeral 1, the word PORTAL 
and the phrase THE SMART WAY, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בספרה 1, במילה
PORTAL ובצירוף THE SMART WAY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Oto top 1 israel Ltd. שם: אוטו טופ 1 ישראל בע"מ

Address: 11 Yifal Alon Street  , Kiryat Motzkin, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 11  , קרית מוצקין, ישראל

Identification No.: 513936757מספר זיהוי: 513936757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Stalkol. Adv.

Address: 23 Moshe Goshen Blvd.  , Kiryat Mozkin, 
26312, Israel

שם: בעז סטלקול, עו"ד

כתובת : שד' משה גושן 23  , קרית מוצקין, 26312, ישראל

Marketing, sales and advertising through the Internet 
of second hand vehicles; all included in class 35.

שיווק, מכירה ופרסום דרך האינטרנט של רכבים יד שניה;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215014 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34725/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הרפתקאות על אופניים, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הרפתקאות
על אופניים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Arnon Shadmi שם: ארנון שדמי

Address: Meshek 75, Moshav Elyakim, 19255, Israel כתובת : משק 75  , מושב אליקים, 19255, ישראל

Identification No.: 25562539מספר זיהוי: 25562539

Name: Adar Shadmi שם: אדר שדמי

Address: Meshek 75, Moshav Elyakim, 19255, Israel כתובת : משק 75  , מושב אליקים, 19255, ישראל

Identification No.: 69440מספר זיהוי: 69440

Cycling tours organization, bicycle guidance, riding 
class, organization, production and training of events, 
trips and fun days on bicycles, other vehicles and by 
foot; all included in class 41.

ארגון טיולי רכיבת אופניים, הדרכות אופניים, חוגי רכיבה,
ארגון, הפקה והדרכה של אירועים, טיולים וימי כיף על אופנים,

כלי רכב אחרים ורגלי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215017 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34825/03/2010



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

MY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FAVORITE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GAD BAR -KOCHVA שם: גד בר כוכבא

Address: כתובת : שד' שמואל מאיר 3 דירה 5, ירושלים, 33461, ישראל

Identification No.: 39696356מספר זיהוי: 39696356

Restaurant and catering supply; included in class 43. שרותי הסעדה וקייטרינג; נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215019 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 34925/03/2010



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

,GOLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CHANGE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GOLDEN BLESSING LTD. שם: ברכת זהב בע"מ

Address: 10 Pinsker St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב פינסקר 10  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512345596מספר זיהוי: 512345596

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: Israel

שם: עמוס בר-מור, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 7  , רמת גן, ישראל

Gold, jewelry, coins. זהב, תכשיטים ומטבעות.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215036 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Nuri Moshe שם: נורי משה

Address: 24 Hathiya St., Holon, Israel כתובת : התחיה 24, חולון, ישראל

Identification No.: 22083315מספר זיהוי: 22083315

Yogurt ice cream store services. רשת חנויות לממכר גלידה יוגורט.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215037 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35125/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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; all 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. 215043 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35225/03/2010



France , 21/03/2008 צרפת , 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.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LABORATOIRE NUXE

Address: 25, rue des petits Hotels  , Paris, France

Identification No.: 67494

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Make-up and make-up removing products, sun block 
preparations, cosmetic sunscreens, cosmetic suntan 
preparations, cosmetic aftersun product, soaps, 
perfumery goods, essential oils, cosmetics, in 
particular for the skincare under the form of creams, 
of gels, and of milks, cleansing products and lotions 
for the face, hair lotions, cosmetic bath and shower 
preparations, dentifrices; all included in class 3.

איפור ומוצרים מסירי איפור, תכשירי הגנה מהשמש, קרמים
לשיזוף קוסמטיים, תכשירי שיזוף קוסמטיים, מוצרים קוסמטיים
לאחר שיזוף, סבונים, סחורות פרפומריה, שמניים אתריים,

תמרוקים, בייחוד לטיפוח העור בצורה של קרמים, של ג'ל, ושל
וחלבים,  מוצרי ותחליבי ניקוי לפנים, תחליבי שיער, תכשירי
קוסמטיקה לאמבטיה ולמקלחת, תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CHRONO-SCIENCE

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215046 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35325/03/2010



France , 21/03/2008 צרפת , 21/03/2008

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.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: LABORATOIRE NUXE

Address: 25, rue des petits Hotels  , Paris, France

Identification No.: 67494

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Beauty care, massages; beauty salons; health 
services (saunas), spas (health care beauty 
services); balneotherapy, physiotherapy and 
aromatherapy service; all included in class 44.

טיפוח יופי, עיסויים; סלון יופי; שירותי בריאות(סאונות), ספא
(שירותי טיפוח בריאות ויופי); תרפיה באמצאות אמבטיות,
שירותי פיזיותרפיה וארומותרפיה; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

CHRONO-SCIENCE

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215047 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35425/03/2010



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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, included in 
Class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים, הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215095 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35525/03/2010



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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes, included in 
Class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים, הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215101 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35625/03/2010



France , 08/08/2008 צרפת , 08/08/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase L'ESPACE BEAUTE' 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
L'ESPACE BEAUTE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe Maria Galland

Address: Paris, France

Identification No.: 7844

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 
lotions, bathing salts; all included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצי
שיער, מלחי אמבט; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215112 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35725/03/2010



France , 08/08/2008 צרפת , 08/08/2008

Priority Date דין קדימה

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase L'ESPACE BEAUTE' 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
L'ESPACE BEAUTE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Societe Maria Galland

Address: Paris, France

Identification No.: 7844

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

Hygienic and beauty care, beauty salons, day-beauty 
farms, cosmetic salons and centers offering cosmetic 
treatment for face and body, wellness and relaxation 
programs; all included in class 44.

טיפול היגיינה ויופי, סלוני יופי, חוות יופי יומית, סלוני קוסמטיקה
ומרכזים המציעים טיפולים קוסמטיים עבור הפנים והגוף,

תוכניות בריאות והתרגעות; כולם כלולים  בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215113 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35825/03/2010



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

SYSTEMS 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 
correct, 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

Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

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

Security services for the protection of property and 
individuals; security services for public safety and 
transportation command and control, scenario 
reconstruction and investigation, security 
management, security surveillance and real-time 
threat detection, alarm analysis and management, 
lawful interception and intelligence systems; included 
in class 45.

שירותי אבטחה להגנה על הרכוש ועל הפרט; שירותי אבטחה
לבטיחון הציבור ולפיקוח על התעבורה, חקירת ושחזור

תרחישים, ניהול אבטחה, איתור ופיקוח על איומים בזמן אמת,
ניתוח וניהול אזעקות, מערכות יירוט ומודיעין; הנכללים בסוג

.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

NICE SYSTEMS

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215205 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 35925/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

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: Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Address: 17-6 Changjiang South Road  , Wuxi, 214028, 
China

Identification No.: 69488

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Photovoltaic solar modules; Building integrated 
roofing system consisting of photovoltaic solar 
electric power modules, mounting rails of metal, and 
cover plates of metal, sold as a unit; Printed 
publications in the field of photovoltaic solar modules; 
all included in class 9.

מודולים סולריים פוטו-וולטאיים; מערכת כיסוי גג משולבת
לבניין המורכבת ממודולי כח חשמליים סולרים פוטו-וולטאיים,
פסי מרכב ממתכת, לוחות כיסוי ממתכת, נמכרים כיחידה;

פרסומים מודפסים בתחום של מודולים סולריים פוטו-וולטאיים;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SUNTECH

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215206 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36025/03/2010



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

SYSTEMS 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 
correct, 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

Computer technical and support services, business 
consulting, technical consulting, product design, 
customization and production, system integration, 
warranty, maintenance and support for: Computer 
hardware and software for digital recording of voice, 
video, radio, VoIP, email, instant messaging, 
worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
multimedia communication, transmitted over 
telecommunication equipment and networks; 
computerized hardware and software comprised of 
media and meta-data capture, signal processing, 
signal analysis, alarms, storage, archiving and 
dissemination; application Software for data 
management, analysis, interpretation, identification, 
reporting, and decision support related to recorded 
and non-recorded voice, video, radio, VoIP, email, 
worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
unstructured multimedia interactions; application 
Software for call center performance optimization, 
call center quality monitoring, enterprise business 
interactions analytics, public safety and 
transportation command and control, scenario 
reconstruction and investigation, security 
management, security surveillance and real-time 
threat detection, alarm analysis and management, 
lawful interception and intelligence systems; all 
included in class 42.

אספקת שירותים טכניים ותמיכה טכנית, ייעוץ טכני, תכנון
מוצר, התאמה אישית וייצור, אינטגרציה, מתן אחריות, תחזוקה

ותמיכה עבור: תוכנה וחומרה מבוססת מחשב להקלטה
דיגיטאלית של אודיו, וידאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני,

מסרים אלקטרוניים, מסרים אלקטרוניים מיידים, מידע המועבר
ברשת האינטרנט, מידע המועבר פנים-ארגונית (אינטראנט),
מידע ויזואלי, מידע על מסכי מחשב וכל מידע אחר שמועבר על
ידי מערכות, עזרי תקשורת ורשתות תקשורת; תוכנה וחומרה
מבוססות מחשב הכוללים מודולים ייעודיים להקלטת מידע
גולמי ומידע-על, לניתוח ועיבוד אותות, להודעות התרעה,
לאחסון ולארכוב של מידע, לאחזור ולשליפת מידע ולהפצה
אלקטרונית; יישומים מבוססי תוכנה לניהול מידע, ניתוחו,
פרשנותו, זיהויו, יצירת דוחות ומערכות תומכות החלטה,
בהתייחס למידע אודיו, וידאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני,
מסרים אלקטרוניים, מידע המועבר ברשת האינטרנט, מידע

המועבר פנים-ארגונית (אינטראנט), מידע ויזואלי, מידע אלחוטי
ואינטראקציות מולטימדיה אחרות שאינן מובנות,אשר מוקלט או

שאינו מוקלט; יישומים מבוססי תכנה עבור שיפור ביצועים
ואופטימיזציה במוקדי שירות לקוחות, בקרת איכות במוקדי

שירות לקוחות, ניתוח אינטראקציות של עסקים יוזמים, ביטחון
לציבור ופיקוח על התעבורה, חקירת ושחזור תרחישים, ניהול
אבטחה, איתור ופיקוח על איומים בזמן אמת, ניתוח וניהול
אזעקות, מערכות יירוט ומודיעין; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

NICE SYSTEMS

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215207 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36125/03/2010



Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

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

י' ניסן תש"ע - 36225/03/2010



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

SYSTEMS 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 
correct, 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

Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

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 services; telecommunication 
services in connection with computerized hardware 
and software for digital recording of voice, video, 
radio, VoIP, email, worldwide web, intranet, screen, 
wireless and other multimedia communication, 
transmitted over telecommunication equipment and 
networks; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שרותי טלקומוניקציה הקשורים לחומרה
ותוכנה ממוחשבים להקלטה דיגיטאלית של מידע אודיו, וידאו,

רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני, מסרים אלקטרוניים, מידע
המועבר ברשת האינטרנט, מידע המועבר פנים-ארגונית
(אינטראנט), מידע ויזואלי, מידע אלחוטי ואינטראקציות
מולטימדיות אחרות, המשודרים באמצעות ציוד ורשתות

טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

NICE SYSTEMS

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215208 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36325/03/2010



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

SYSTEMS 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 
correct, 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

Computer hardware; computer hardware and 
software for digital recording of voice, video, radio, 
VoIP, email, instant messaging, worldwide web, 
intranet, screen, wireless and other multimedia 
communication, transmitted over telecommunication 
equipment and networks; computerized hardware 
and software comprised of media and meta-data 
capture, signal processing, signal analysis, alarms, 
storage, archiving and dissemination Application 
Software for data management, analysis, 
interpretation, identification, reporting, and decision 
support related to recorded and non-recorded voice, 
video, radio, VoIP, email, worldwide web, intranet, 
screen, wireless and other unstructured multimedia 
interactions Application Software for call center 
performance optimization, call center quality 
monitoring, enterprise business interactions 
analytics, public safety and transportation command 
and control, scenario reconstruction and 
investigation, security management, security 
surveillance and real-time threat detection, alarm 
analysis and management, lawful interception and 
intelligence systems; telecommunication equipment; 
all included in class 9.

חומרת מחשב; תוכנה וחומרה מבוססת מחשב להקלטה
דיגיטאלית של אודיו, וידאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני,

מסרים אלקטרוניים, מסרים אלקטרוניים מיידים, מידע המועבר
ברשת האינטרנט, מידע המועבר פנים-ארגונית (אינטראנט),
מידע ויזואלי, מידע על מסכי מחשב וכל מידע אחר שמועבר על
ידי מערכות, עזרי תקשורת ורשתות תקשורת; תוכנה וחומרה
מבוססות מחשב הכוללים מודולים ייעודיים להקלטת מידע
גולמי ומידע-על, לניתוח ועיבוד אותות, להודעות התרעה,
לאחסון ולארכוב של מידע, לאחזור ולשליפת מידע ולהפצה
אלקטרונית; יישומים מבוססי תוכנה לניהול מידע, ניתוחו,
פרשנותו, זיהויו, יצירת דוחות ומערכות תומכות החלטה,
בהתייחס למידע אודיו, וידאו, רדיו, VOIP, דואר אלקטרוני,
מסרים אלקטרוניים, מידע המועבר ברשת האינטרנט, מידע

המועבר פנים-ארגונית (אינטראנט), מידע ויזואלי, מידע אלחוטי
ואינטראקציות מולטימדיה אחרות שאינן מובנות,אשר מוקלט או

שאינו מוקלט. יישומים מבוססי תכנה עבור שיפור ביצועים
ואופטימיזציה במוקדי שירות לקוחות, בקרת איכות במוקדי

שירות לקוחות, ניתוח אינטראקציות של עסקים יוזמים, ביטחון
לציבור ופיקוח על התעבורה, חקירת ושחזור תרחישים, ניהול
אבטחה, איתור ופיקוח על איומים בזמן אמת, ניתוח וניהול

אזעקות, מערכות יירוט ומודיעין; ציוד טלקומוניקציה; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NICE SYSTEMS

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215210 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36425/03/2010



Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 520036872מספר זיהוי: 520036872

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

י' ניסן תש"ע - 36525/03/2010



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 ORIGINAL separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: MAURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Address: Zweifaller Strasse 120 ,  Stolberg, 52224, 
Germany

Identification No.: 69492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215220 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36625/03/2010



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

TORY BURCH

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215232 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36725/03/2010



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

TORY BURCH

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215234 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36825/03/2010



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

TORY BURCH

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215235 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 36925/03/2010



U.S.A. , 03/04/2008 ארה"ב , 03/04/2008

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: Brian H. Wald

Address: 12705 Avenue Hawthorne  , South Van Ness, 
CA, 90250, U.S.A.

Identification No.: 69501

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

Light emitting diode (LED) displays; electronic 
advertisment and messaging display unit; multimedia 
lighted display boards for video, advertising, 
information and image display, architectural lighting 
and indoor lighting; all included in class 9.

צגים בעלי דיודה פולטת אור (LED); יחידת תצוגה אלקטרונית
להודעות ולפרסום; לוחות תצוגת מולטימדיה מוארים עבור
תצוגת וידיאו, פרסום, מידע ודמויות, תאורה ארכיטקטונית

ותאורה פנימית; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TUNNELVISION

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215248 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37025/03/2010



U.S.A. , 03/04/2008 ארה"ב , 03/04/2008

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: Brian H. Wald

Address: 12705 Avenue Hawthorne  , South Van Ness, 
CA, 90250, U.S.A.

Identification No.: 69501

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

Lighting fixtures; lighting fixtures for displaying video; 
LED (light emitting diodes) lighting fixtures for use in 
display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighing applications; all included 
in class 11.

מתקני תאורה; מתקני תאורה לתצוגת וידיאו; מתקני תאורת
LED (דיודה פולטת אור) לשימוש בתצוגה, במסחר, בתעשיה,

במגורים, ובאפליקציות תאורה ארכיטקטונית מוטמעות;
הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

TUNNELVISION

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215249 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Jonathan Bar-Or Idustrial Design Ltd. שם: יונתן בר-אור עיצוב תעשייתי בע"מ

Address: 224 Hasadeh Rd., P.O.B. 1331, Pardes Hana, 
37000, Israel

כתובת : דרך השדה 224, ת.ד.1331, פרדס חנה, 37000,
ישראל

Identification No.: 512791542מספר זיהוי: 512791542

Hanukka candelabrum that made entirely out of 
candles, included in class 4.

חנוכייה עשוייה כולה מנרות, הנכללת בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Chanukkit

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215325 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Ilana Shaked שם: אילנה שקד

Address: 18 Mekor Haim St., P.O.B. 53282, Jerusalem, 
91531, Israel

כתובת : רח' מקור חיים 18, ת.ד.53282, ירושלים, 91531,
ישראל

Identification No.: 22841787מספר זיהוי: 22841787

Cosmetics products for the treatment of psoriasis; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה לטיפול בפסוריאסיס; הנכללים כולם בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

PSODERM

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215326 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37325/03/2010



Ownersבעלים

Name: Ilana Shaked שם: אילנה שקד

Address: 18 Mekor Haim St., P.O.B. 53282, Jerusalem, 
91531, Israel

כתובת : רח' מקור חיים 18, ת.ד.53282, ירושלים, 91531,
ישראל

Identification No.: 22841787מספר זיהוי: 22841787

Cosmetic preparations for the treatment of psoriasis, 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה לטיפול בפסוריאסיס, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

PSOEASY

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215327 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37425/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Ilana Shaked שם: אילנה שקד

Address: 18 Mekor Haim St., P.O.B. 53282, Jerusalem, 
91531, Israel

כתובת : רח' מקור חיים 18, ת.ד.53282, ירושלים, 91531,
ישראל

Identification No.: 22841787מספר זיהוי: 22841787

Cosmetic preparations for the treatment of psoriasis, 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה לטיפול בפסוריאסיס, הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

PsoLution

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215328 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37525/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Moshe Ben Moshe שם: משה בן משה

Address: 1 Bar Kochva Street  , Petach Tikva, Israel כתובת : רחוב בן כוכבא 1  , פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 24921504מספר זיהוי: 24921504

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Baruch, Adv.

Address: 4 Marmorek Street  , Tel Aviv, 64254, Israel

שם: יוסף ברוך, עו"ד

כתובת : רחוב מרמורק 4  , תל אביב, 64254, ישראל

Cosmetic preparations, soaps, oils, perfumes and 
washes; all included inc lass 3.

תכשירי קוסמטיקה, סבונים, שמנים, בשמים ותרחיצים;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215361 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37625/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Moshe Ben Moshe שם: משה בן משה

Address: 1 Bar Kochva Street  , Petach Tikva, Israel כתובת : רחוב בן כוכבא 1  , פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 24921504מספר זיהוי: 24921504

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Baruch, Adv.

Address: 4 Marmorek Street  , Tel Aviv, 64254, Israel

שם: יוסף ברוך, עו"ד

כתובת : רחוב מרמורק 4  , תל אביב, 64254, ישראל

Cosmetic preparations, soaps, oils, perfumes and 
washes; all included inc lass 3.

תכשירי קוסמטיקה, סבונים, שמנים, בשמים ותרחיצים;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215362 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37725/03/2010



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

Printed publications which serve as a color system 
for selecting, coordinating and matching vehicle 
refinish paints; all included in class 16.

פרסומים מודפסים אשר משמשים כמערכת צבע לבחירה,
תיאום והתאמה של צבעים לצביעת רכבים; הנכללים כולם בסוג

.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

SIDEVIEW WINDOW

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215382 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37825/03/2010



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: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, 87, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; preparations for 
neutralizing odours; all the aforementioned goods not 
for personal use; All included in Class 5.

תכשירים לרענון אויר; תכשירים מטהרי אויר; מרענני אויר
לחדרים; תכשירים לנטרול ריחות; כל הטובין האמורים שלא

לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

I-MOTION

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215394 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 37925/03/2010



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: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, 87, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all the aforementioned goods 
not for personal use; All included in Class 11.

מתקנים ומכשירים, כולם לבישום, לטיהור או לרענון אוירה;
חלקים ומתאמים לכל הסחורות הנ"ל; כל הטובין האמורים שלא

לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

I-MOTION

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215395 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38025/03/2010



European Community Trade Mark , 
21/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/05/2008

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: 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

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of anti-viral diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול במחלות אנטי-ויראליות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

INCEVO

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215408 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38125/03/2010



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 GAMES separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

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

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תכניות ותכנת משחקי מחשב, כולל תכניות ותכנה על מדיה
מוקלטת עבור, ומועברת דיגיטלית ל-, מחשבים אישיים,
קונסולות של משחקי וידאו, התקני חישוב המוחזקים ביד,
התקני חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

IRRATIONAL GAMES

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215415 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38225/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

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

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
all included in class 41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקת משחקי מחשב מקוונים
ו/או משחקי וידיאו מקוונים; אספקת מידע על בידור בתחום של
משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של מולטימדיה עבור

מטרות בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

IRRATIONAL GAMES

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215416 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38325/03/2010



U.S.A. , 09/09/2008 ארה"ב , 09/09/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SECURITY TECHNOLOGIES, 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: 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 HOMELAND SECURITY TECHNOLOGIES

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215422 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38425/03/2010



U.S.A. , 09/09/2008 ארה"ב , 09/09/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SECURITY TECHNOLOGIES, 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: 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 ממכשור גילוי אירוע,
דהיינו מאבחני נוזלים אוטומטיות, טורבידימטר, מכשירי בדיקה,
מדי חום וחיישני לחץ, תכנה דיאגנוסטית לאנליזת מים ותמיסות
מימיות אחרות, ומערכות אזעקה; ערכות בדיקה המורכבות
מאנליזות ודוגמים ניידות, מוניטורים, מכשירי בדיקה, ודוגמים
לדגימה, בדיקה, אנליזה והשגחת הביטחון של מים ותמיסות

מימיות אחרות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

HACH HOMELAND SECURITY TECHNOLOGIES

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215423 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38525/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: MORINGA ARAVA LTD. שם: מורינגה ערבה בע"מ

Address: 19 Haoranim Street  , Hod Hasharon, 45263, 
Israel

כתובת : רחוב האורנים 19  , הוד השרון, 45263, ישראל

Identification No.: 514137256מספר זיהוי: 514137256

Natural food supplements; all included inc alss 5. תוספי מזון טבעיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215444 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38625/03/2010



The mark is for the colors white, red, pink, orange, 
yellow, green and blue.

הסימן עבור הצבעים לבן, אדום, ורוד, כתום, צהוב, ירוק וכחול.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination COLOR & STYLE 
and the word AUTOMAT separately, but in the 
combination of the mark.

& COLOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
STYLE ובמילה AUTOMAT 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

Detergents, soaps, fabric enhancer, washing and 
bleaching preparations for laundry use; all included in 
class 3.

דטרגנטים, סבונים, מחזק בדים, תכשירים לשטיפה ולהלבנה
עבור שימוש בכביסה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215450 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38725/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Interlogic Ltd. שם: אינטרלוג'יק בע"מ

Address: 1 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עזריאלי 1  , תל-אביב, ישראל

Identification No.: 63883מספר זיהוי: 63883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

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

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

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

Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games and contests of skill; 
online recreation rooms; online chess provided via 
computer and communications network'; all included 
in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקה מקוונת של משחקי מחשב,
משחקים אלקטרוניים ותחרויות של מיומנות; חדרי משחק

מקוונים; משחקי שחמט מקוונים, המסופקים באמצעות רשתות
מחשב ורשתות תקשורת; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215459 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38825/03/2010



Identification no: 5677448-2 מספר זיהוי: 5677448-2

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Michael Yehieli שם: מיכאל יחיאלי

Address: 4 Hamaccahi St.  , Tel Aviv, 63293, Israel כתובת : רח' המכבי 4  , תל אביב, 63293, ישראל

Identification No.: 56774482מספר זיהוי: 56774482

Jewelry; all included in class 14. תכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215462 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 38925/03/2010



Ownersבעלים

Name: Daniel Rachamim שם: דניאל רחמים

Address: P.O.B. 6948, Ramat Gan, 52168, Israel כתובת : ת.ד.6948, רמת גן, 52168, ישראל

Identification No.: 34102335מספר זיהוי: 34102335

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Ofhir, Adv.

Address: 20 Bialik St.  , Ramat Gan, 52451, Israel

שם: גיא אופיר, עו"ד

כתובת : רח' ביאליק 20  , רמת גן, 52451, ישראל

Internet services which connect between a client who 
wants to order food and drinks to the source that 
provides the service, alll included in class 43.

שירותי אתר אינטרנט המקשר בין לקוח המעוניין בהזמנת מזון
ומשקה לבין הגוף המספק את המוצר, הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

משלוחה
mishloha

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215463 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG

Address: Wiesenstrasse 17  , Zurich, 8008, Switzerland

Identification No.: 49936

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

Business management and  organization 
consultancy; personnel recruitment consultancy 
services for executive staff, recruitment of executive 
staff and personnel selection of executive staff (for 
others); consultancy services for and/or composition 
of supervisory boards; search for qualified board 
members and chairman of company of a concern; 
management appraisals; evaluation and selection of 
executives; personnel management consultancy; all 
included in class 35.

יעוץ ניהולי וארגוני עסקי; שירותי יעוץ לגיוס עובדים עבור צוות
נושאי משרה, גיוס של צוות נושאי משרה ובחירת עובדים של
צוות נושאי משרה (עבור אחרים); שירותי יעוץ עבור ו/או

הרכבה של חברי הנהלה מייעצים; חיפוש עבור חברי הנהלה
בעלי כישורים ויושב ראש של חברה של קונצרן; ניהול שומות;
הערכה ובחירה של נושאי משרה; יעוץ ניהולי של עובדים; כולם

כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

EGON ZEHNDER INTERNATIONAL

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215466 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39125/03/2010



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

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

ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215487 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39225/03/2010



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

Entertainment services; party organization servies; 
sports events organization services; discotheque 
services; production of radio and televison programs 
and shows; all included in classs 41.

שירותי בידור, ארגון מסיבות; שירותי ארגון אירועי ספורט;
דיסקוטקים; הפקת תוכניות ומופעי רדיו וטלוויזיה; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215490 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39325/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words SINCE 1919 and מאז
1919, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מאז 1919 ו
-SINCE 1919, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Landwer's Coffee Ltd. שם: קפה לנדוור בע"מ

Address: Holon, Israel כתובת : רחוב היובל 6  , חולון, 58811, ישראל

Identification No.: 510983836מספר זיהוי: 510983836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., P.O.B. 20333, Tel Aviv, 
61202, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, ת.ד.20333, תל אביב, 61202,
ישראל

Coffee, roasted coffee beans and ground coffee; all 
included in class 30.

קפה, פולי קפה קלויים וקפה טחון; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215496 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39425/03/2010



Ownersבעלים

Name: Meidar Architects Ltd. שם: מידר אדריכלים בע"מ

Address: P.O.B. 538, Sde Warburg, 44935, Israel כתובת : ת.ד.538, מושב שדה ורבורג, 44935, ישראל

Identification No.: 57863276מספר זיהוי: 57863276

Architectural projects management, designing project 
management; all included in class 42.

ניהול פרוייקטים אדריכליים, ניהול פרוייקטים עיצוביים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

MARKITECTURE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215497 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39525/03/2010



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: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

eye shadow, eye liner, lipstick, mascara, lip liner, 
blusher, facial foundation, lipgloss; shower and bath 
cosmetic shaving and aftershave lotions; perfumes, 
toilet waters, eau de colognes; deodorants and anti-
perspirants for personal use; essential oils; all 
included in class 3.

צללית עיניים, צבע לתיחום העיניים, שפתון, מסקרה, עיפרון
לתיחום השפתיים, אודם, ליפגלוס בסיס לפנים, ליפגלוס;

תחליבי גילוח ואפטרשייב של קוסמטיקת מקלחת ואמבטיה;
בשמים, מי טואלט, מיי קולון; דאודורנטים וחומרים נוגדי הזעה

לשימוש אישי; שמנים אתריים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CRISP FOREST

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215553 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39625/03/2010



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: Wyeth

Address: Madison, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 89

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 to treat inflammatory 
and autoimmune diseases and disorders of the 
central nervous system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות דלקתיות
ואוטואימוניות של מערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ARPAZ

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215578 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39725/03/2010



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: Wyeth

Address: Madison, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 89

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 to treat inflammatory 
and autoimmune diseases and disorders of the 
central nervous system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות דלקתיות
ואוטואימוניות של מערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ALYDA

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215579 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39825/03/2010



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: Wyeth

Address: Madison, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 89

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 to treat inflammatory 
and autoimmune diseases and disorders of the 
central nervous system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות דלקתיות
ואוטואימוניות של מערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LENIVEL

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215581 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 39925/03/2010



European Community Trade Mark , 
08/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 08/05/2008

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: Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Address: 17-6 Changjiang South Road  , Wuxi, 214028, 
China

Identification No.: 69488

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Photovoltaic solar cells and modules, photovoltaic 
cells also including a solar thermal collector sold as a 
unit, solar batteries; all included in class 9.

תאים ומודולים סולריים פוטו-וולטאיים, תאים פוטו-וולטאיים
הכוללים גם קולט סולרי תרמי והנמכרים כיחידה, סוללות

סולריות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215588 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40025/03/2010



י' ניסן תש"ע - 40125/03/2010



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: Mobiletron Electronics Co., Ltd.

Address: Taichung Hsien, Taiwan

Identification No.: 68999

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

Vehicle safety equipment, namely, electronic tire 
pressure monitors, back-up sensors and cameras, 
electronic deer alerts, electronic vibration, shock, 
motion, angle, temperature and voltage monitors; 
Electronic tire pressure monitoring system comprised 
of digital receivers and monitors, charge-coupled 
device cameras, transmitters, antennas, electronic 
combiners for connecting antennas and receivers, 
connector cables, electronic wires and hose clamps; 
rear view mirror monitor system comprised of charge-
coupled device cameras,  rear view mirror monitors, 
control boxes, electric cables and lines, batteries, 
microphones and speakers; Cigar lighters for 
automobiles, voltage regulators, rectifiers, diodes, 
electric coils; all included in class 9.

ציוד בטיחות לרכב, שהם, מוניטורים אלקטרוניים ללחץ
הצמיגים, חיישנים אחוריים ומצלמות, מתריעי צבאים

אלקטרוניים, מוניטורים אלקטרוניים לרטט, זעזוע, תנועה,
זווית, טמפרטורה ומתח חשמלי; מערכת ניטור אלקטרונית של
לחץ צמיגים המורכבת ממקלטים דיגיטליים ומוניטורים, התקני

מצלמות מחוברות למצבר, משדרים, אנטנות, משלבים
אלקטרוניים לקישור אנטנות ומקלטים, כבלי קישור, חוטים
אלקטרוניים ומצבטי צנרת; מערכת ניטור מראה אחורית
המורכבת מהתקני מצלמות מחוברות למצבר, מוניטורים
למראה אחורית, תיבות שליטה, כבלים וחוטים חשמליים,

סוללות, מיקרופונים ורמקולים; מצתי סיגריות לכלי רכב, ווסתי
מתח, מיישרי מתח, דיודות, חוטי חשמל; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215591 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40225/03/2010



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; tea, tea extracts, tea-
based preparations and beverages; iced tea; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; all included in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; אייס
קפה; תה, תמציות תה, תכשירים ומשקאות על בסיס תה; אייס
תה; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

ROSABAYA

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215593 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40325/03/2010



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.

The mark is in print letters הסימן באותיות דפוס רגילות

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; tea, tea extracts, tea-
based preparations and beverages; iced tea; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; all included in class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; אייס
קפה; תה, תמציות תה, תכשירים ומשקאות על בסיס תה; אייס
תה; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי
שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס שוקולד; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

DULSÃO

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215594 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40425/03/2010



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

Conducting clinical trials in the field of hematology 
and oncology; all included in class 42.

ביצוע ניסויים קליניים בתחום ההמטולוגיה והאונקולוגיה; הכל
כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SPRINT

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215595 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40525/03/2010



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.

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

אם 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: Reynolds Consumer Products, Inc.

Address: 6641 West Broad Street  , Richmond, Virginia, 
23230, U.S.A.

Identification No.: 69565

(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

Pavement; paving compositions; paving composition 
made of crushed recycled glass and a binding agent 
used for paving applications; all included in class 19.

מרצפת; הרכבי חומר ריצוף; הרכבי חומר ריצוף מזכוכית
ממוחזרת כתושה וגורם מקשר המשמש להנחת ריצוף;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

FILTERPAVE

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215600 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40625/03/2010



Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215603 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40725/03/2010



Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; importation and 
exportation of alcoholic beverages, retail and 
wholesale services with alcoholic beverages; all 
included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים;  אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד;
יבוא ויצוא של משקאות אלכוהוליים, שירותי קמעונות וסיטונות

עם משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215605 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40825/03/2010



Ownersבעלים

Name: VENUS TECHNOLOGIES LTD שם: ונוס טכנולוגיות בע"מ

Address: 38 Ha'barzel St.,  , Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : הברזל 38  , תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513889386מספר זיהוי: 513889386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Surgical and medical apparatus and instruments, 
useful for tightening the skin of face and body; 
included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים למתיחת עור הפנים והגוף;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

אוקטיפולר
OCTIPOLAR

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215610 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 40925/03/2010



Ownersבעלים

Name: VENUS TECHNOLOGIES LTD שם: ונוס טכנולוגיות בע"מ

Address: 38 Ha'barzel St.,  , Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : הברזל 38  , תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513889386מספר זיהוי: 513889386

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Surgical and medical apparatus and instruments, 
useful for tightening the skin of face and body; 
included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים למתיחת עור הפנים והגוף;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

דיימונדפולר
DIAMONDPOLAR

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215611 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41025/03/2010



Owners

Name: Ford Motor Company

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

Identification No.: 8920

(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

Automobiles; included in class 12. מכוניות; כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

FORD EDGE

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215616 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41125/03/2010



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: Reynolds Consumer Products, Inc.

Address: 6641 West Broad Street  , Richmond, Virginia, 
23230, U.S.A.

Identification No.: 69569

(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

Construction materials, namely, plastic erosion 
control and protection blocks, sheets, and mats for 
use in constructing roadways, airstrips,  driveways, 
railroads, railways, parking lots, floors, patios, 
paddocks, boat ramps, greenhouse shelving, 
hillsides, ramps, and dam spillways, and for ground 
and soil stabilization, erosion  prevention, and turf 
protection; all included in class 19.

חומרי בניה, דהינו, בלוקים מפלסטיק לבקרה והגנה מסחיפה,
גיליונות, ומשטחים לשימוש בבניית כבישים, מסלולי המראה,
חניות, רכבות, מסילות ברזל, מגרשי חניה, רצפות, פאטיו,

חצרות, רמפות לסירות, מדפים לחממות, צלעי גבעה, רמפות,
ומברצי סכר, ולייצוב אדמה וקרקע, מניעת סחיפה, והגנת

משטחי דשא; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

GEOPAVE

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215629 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41225/03/2010



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.

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

אם 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: Take-Two Interactive Software, Inc.

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

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות משחקי מחשב, כולל תוכניות ותוכנות על גבי
מדיה מוקלטת עבור, ומעוברות דיגיטלית ל- , מחשבים אישיים,
קונסולות משחקי וידאו, התקני חישוב המוחזקים ביד, התקני
חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MAX PAYNE

Application Date 19/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215634 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41325/03/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Zumba Fitness, LLC

Address: 3801 North 29th Avenue  , Hollywood, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 69573

(Florida 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

Education services, namely, providing classes in the 
field of dance and exercise; all included in Class 41.

שירותי חינוך, דהיינו, העברת שיעורים בתחום הריקוד והכושר;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215645 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41425/03/2010



Owners

Name: HKMP Techonologies, Inc.

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

Identification No.: 69703

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Bar, Law Office

Address: 155 Bialik St.  , Ramat Gan, 52523, Israel

שם: ניר בר, משרד עו"ד

כתובת : רח' ביאליק 155  , רמת גן, 52523, ישראל

Apparatus, software and instruments for use in 
science, research, measurement, examination, 
supervision for data procesing and computers; 
computer software for use in relation to assisting, 
monitoring and quantifying written programs, 
checklists and questionnaires; all included in class 9.

התקנים, תוכנות ומכשירים לשימוש במדע, במחקר, במדידה,
בבדיקה, בפיקוח, לעיבוד נתונים ולמחשבים; תוכנות מחשב
לשימוש הקשור עם סיוע, פיקוח וכימות תוכניות כתובות,
רשימות תיוג (צ'ק ליסט) ושאלונים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215646 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41525/03/2010



Owners

Name: Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 45573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

סבונים; תמרוקים; שמנים חיוניים; קוסמטיקה; תחליבי שיער;
הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

LANCASTER RETINOLOGY

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215662 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41625/03/2010



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 שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Advertising, in particular by means of advertorials, for 
others, by means of co-branding operations, by 
means of the sale and/or rental of display stands, 
services of advertising; publicity material rental, 
advertising space and billboards; direct mail 
advertising, namely leaflets and samples; public 
relations; management of computer files; collection of 
data in files central, advertising space and billboards 
placards and printed and/or electronic promotional 
media, for the promotion of miscellaneous goods and 
services, in particular in the fields of fashion, beauty, 
fitting out of interiors and exteriors, shows and 
exhibitions relating to entertainment and culture, 
fashion, beauty, bill-posting, distribution of 
advertising material, in particular for mail order sales 
or retail sale in shops or department stores, retail 
services or mail order and namely through and on the 
Internet of miscellaneous goods, in particular in the  
fields of fashion, clothes, fashion accessories, 
beauty, fitting out of interiors and exteriors, 
stationery, administrative services relating to the 
operation of a database, in particular collection, 
systematic ordering and processing of administrative 
data in a master file, marketing research, surveys; 
newspaper subscription services for third parties; all 
included in class 35.

פרסום, בייחוד באמצעות מודעת פרסומת המעוצבת כידיעת
חדשות, עבור אחרים, באמצעות פעולות חיבור בין מותגים,
באמצעות המכירה ו/או ההשכרה של עמדות תצוגה, שירותי
פרסום; השכרת חומר פרסום, שטח ולוחות מודעות פרסומיים;
פרסום דואר ישיר, שהם עלונים ודוגמיות; יחסי ציבור; ניהול

קבצי מחשב; איסוף של נתונים במרכז קבצים, שטח וכרזות של
לוחות מודעות פרסומיים ואמצעי תקשורת שיווקיים מודפסים
ו/או אלקטרוניים, עבור הקידום של שירותים וטובין מגוונים,
בייחוד בתחומים של אופנה, יופי, תיאום של מופעים ותצוגות
פנימיים וחיצוניים, הקשורים לבידור ותרבות, אופנה, יופי,

פרסום על מבנים, הפצת חומר פרסומי, בייחוד עבור מכירות
להזמנה בדואר או מכירה קמעונאית בחנויות או בחנויות כלבו,
שירותי קמעונאות או הזמנה בדואר ושהם באמצעות ובתוך
האינטרנט של טובין מגוונים, במיוחד בתחומים של אופנה,
בגדים, אביזרי אופנה, יופי, תיאום מכשירי כתיבה, שירותים

אדמיניסטרטיביים פנימיים וחיצוניים הקשורים לתפעול של מסד
נתונים, בייחוד איסוף, הזמנה ועיבוד שיטתיים של נתונים

אדמיניסטרטיביים בקובץ ראשי, מחקר שיווקי, סקרים; שירותי
מנוי לעיתון עבור צדדים שלישיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215675 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41725/03/2010



Owners

Name: Marie Claire Album

Address: Issy-Les-Moulineaux, France

Identification No.: 43200

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 41825/03/2010



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 שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Communication services and among other news and 
information agencies; internet services namely on 
line messaging services, distribution and 
transmission of information by computer, electronic 
messaging, transmission of computer-aided 
messages and images, services of electronic 
exchange of data, radio broadcasting, 
communications by telephone, by telegrams and by 
data transmission and by all kinds of remote 
processing, by videotex and in particular, on 
peripheral computer terminals, or electronic and/or 
digital equipment, and in particular on videophones 
and by video conferencing; sending and transmission 
of telegrams and messages; broadcasting of 
television programmes and more generally of 
multimedia programmes; radio and television 
programmes and more generally audiovisual and 
multimedia programmes; telex, telegrams; 
teleprinting, providing of information services via data 
transmission network; data transmission for obtaining 
information contained in data banks; communications 
on computer networks in general; communications in 
the audiovisual, video and multimedia fields; 
transmission of information contained in data banks; 
leasing access time to a computer database; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת ובתוך סוכנויות חדשות ומידע אחרות; שירותי
אינטרנט שהם שירותי העברת הודעות מקוונות, הפצה ושידור
של מידע על ידי מחשב, העברת הודעות אלקטרוניות, שידור
של הודעות ותמונות בעזרת מחשב, שירותי חילוף נתונים

אלקטרוני, שידור רדיו, תקשורות באמצעות טלפון, באמצעות
מברקים ובאמצעות שידור נתונים ובאמצעות כל סוגי העיבוד

מרחוק, על ידי וידאוטקס ובייחוד, על מסופי מחשב היקפיים, או
ציוד אלקטרוני ו/או דיגיטלי, ובייחוד על טלפוני וידאו ובאמצעות
שיחות ועידה בוידאו; שליחה ושידור של מברקים והודעות;
שידור של תוכניות טלוויזיה ובאופן יותר כללי של תוכניות

מולטימדיה; תוכניות רדיו וטלוויזיה ובאופן יותר כללי תוכניות
אורקוליות ומולטימדיה; טלקס, מברקים; שימוש בטלפרינטר,
מתן של שירותי מידע דרך רשת שידור נתונים; שידור נתונים
למען השגת מידע הכלול בבנקי נתונים; תקשורות ברשתות
מחשב באופן כללי; תקשורות בתחומים האורקוליים, הוידאו

והמולטימדיה; שידור של מידע הכלול בבנקי נתונים; חכירת זמן
גישה למסד נתוני מחשב;  הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215676 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 41925/03/2010



Owners

Name: Marie Claire Album

Address: Issy-Les-Moulineaux, France

Identification No.: 43200

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 42025/03/2010



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 שירותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Educational, training and entertainment services in 
general; sporting and cultural activities; public 
recreation (entertainment); correspondence courses; 
publishing of texts, illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines and publications 
of any type or form, including electronic and digital 
publications; electronic publishing services, namely 
publication of periodicals and magazines in electronic 
format and online, services of a publishing company, 
consisting of processing texts and articles for 
publication, magazine publishing, teaching and 
education at beginner or advanced level in any 
discipline of general interest; seminars, training 
courses and lessons; organisation of conferences, 
forums, congresses and colloquiums, organisation of 
shows in the field of fashion, beauty; production of 
radio and television programmes, of audiovisual and 
multimedia programmes; publication of books; 
organisation of competitions, games and information 
campaigns and business or non-business events; 
radio and television information and entertainment 
programmes; audiovisual and multimedia 
programmes; shows; production and rental of films 
and cassettes, including video cassettes and more 
generally all sound and/or visual media and 
multimedia carriers (interactive discs, audio-digital 
compact discs with read-only memory), production of 
multimedia programmes; lending of books and other 
publications; video libraries, games libraries, services 
provided by a franchiser, namely basic personnel 
training, magazines subscription services; all 
included in class 41.

שירותי חינוך, אימון ובידור באופן כללי; פעילויות ספורטיביות
ותרבותיות; בילוי ציבורי (בידור); קורסי למידה מרחוק; הוצאה
לאור של טקסטים, איורים, ספרים, יומנים, עיתונים, כתבי עת,

מגזינים ופרסומים בכל סוג או צורה, הכוללים פרסומים
אלקטרוניים ודיגיטאליים; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים,
שהם פרסומים של כתבי עת ומגזינים בפורמט אלקטרוני

ומקוון, שירותים של חברת הוצאה לאור, המורכבים מעיבוד
טקסטים ומאמרים לפרסום, פרסום מגזינים, לימוד וחינוך

לרמת מתחילים או מתקדמים בכל תחום לימוד של עניין כללי;
סמינרים, קורסי אימון ושיעורים; ארגון ועדות, פורומים,

קונגרסים וסמינרים, ארגון של מופעים בתחום של אופנה, יופי;
הפקה של תוכניות רדיו וטלוויזיה, של תוכניות אורקוליות
ומולטימדיה; הוצאה לאור של ספרים; ארגון של תחרויות,

משחקים ומסעי פרסום מידע ואירועים עסקיים או לא עסקיים;
תוכניות מידע ובידור של רדיו וטלוויזיה; תוכניות אורקוליות
ומולטימדיה; מופעים; הפקה והשכרה של סרטים וקלטות,

בכללם קלטות וידאו ובאופן יותר כללי כל אמצעי מדיה קוליים
ו/או ויזואליים ונשאי מולטימדיה (דיסקים אינטראקטיביים,

קומפקט דיסקים אודיו-דיגיטאליים עם זיכרון לקריאה בלבד),
הפקה של תוכניות מולטימדיה; השאלת ספרים ופרסומים

אחרים; ספריות וידאו, ספריות משחקים, שירותים הניתנים על
ידי זכיין, שהם אימון סגל בסיסי, שירותי מנוי למגזינים;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215677 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42125/03/2010



Owners

Name: Marie Claire Album

Address: Issy-Les-Moulineaux, France

Identification No.: 43200

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 42225/03/2010



U.S.A. , 07/10/2008 ארה"ב , 07/10/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: SKECHERS U.S.A., INC. II

Address: Manhattan Beach, California, U.S.A.

Identification No.: 47861

(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

Footwear and apparel, included in Class 25. הנעלה והלבשה, הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215683 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42325/03/2010



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

TOTAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
CARE 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: 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

Toothbrushes and dental floss; all included in class 
21.

מברשות שיניים וחוטים דנטליים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

REACH TOTAL CARE

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215700 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42425/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Cosmetics products, perfumery, toilet articles, 
perfumes, make-up, body powders, face powders, 
anti-aging preparations, spa preparations, essential 
oils, bath oils, bath salts, preparations for the body 
and face, body cream, face cream, emulsion of 
cleaning of face, face serum, face peeling pastes, 
pastes against diaper rashes, mouth washes, 
preparations for the teeth, dental creams, toothpaste, 
body cleaning preparations, body soaps, soap-less 
soaps, preparations for the treatment of hair, 
preparations for the cleaning of hair, shampoo, non-
ustulation shampoo, air fresheners, cologne waters, 
toilet waters, shaving preparations, shaving pastes, 
shaving cream, deodorant, anti-body odors 
preparations, sun screening preparations, sun 
tanning preparations, all for men, women, children or 
babies; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים, פרפומריה, טואלטיקה, בשמים,
איפור, אבקות לגוף, אבקות לפנים, מוצרי תכשירי אנטי אייג'ינג,

תכשירי SPA, שמנים אתריים, שמני אמבט, מלחי אמבט,
תכשירים לטיפול בגוף ובפנים, קרמים לגוף, קרמים לפנים,
תחליב לניקוי פנים, סרום לפנים ופילינג לפנים, קרמים לעור
הפנים, משחות, משחות נגד תפרחת חיתולים, תרחיצי פה,
משחות דנטאליות, משחות שיניים, תכשירים לניקוי גוף,

סבונים, סבוני אל דמע, תכשירים לטיפול בשיער, תכשירים
לניקוי שיער, שמפו, שמפו אל דמע, מבשמי אוויר, מי קולון, מי
טואלט, תכשירי גילוח, משחות גילוח, קצף גילוח, דאודורנטים,
תכשירים נגד זיעה, תכשירים להגנה מפני השמש, תכשירי
שיזוף, הכל בהתאמה לנשים, לגברים, לילדים או לתינוקות;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215754 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42525/03/2010



Ownersבעלים

Name: Iconix Laboratories Ltd. שם: אייקוניקס לבורטוריס בע"מ

Address: 39 Rothschild Street  , Kefar Saba, 44449, 
Israel

כתובת : רחוב רוטשילד 39  , כפר סבא, 44449, ישראל

Identification No.: 513209742מספר זיהוי: 513209742

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

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

שם: יריב קדם, עו"ד

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

י' ניסן תש"ע - 42625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENGLISH WITH A 
SMILE, but in the combination of the mark.

ENGLISH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WITH A SMILE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: EWAS INTERNATIONAL LTD שם: איוואס אינטרנשיונל בע"מ

Address: P.O.B. 25438, Haifa, 31253, Israel כתובת : ת.ד.25438, חיפה, 31253, ישראל

Identification No.: 513433177מספר זיהוי: 513433177

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, printed matter; photographs; stationery, 
instructional and teaching materials; all included in 
class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; דברי דפוס; צילומים;
צרכי כתיבה, חומרי לימוד והוראה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215759 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42725/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENGLISH WITH A 
SMILE, but in the combination of the mark.

ENGLISH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WITH A SMILE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: EWAS INTERNATIONAL LTD שם: איוואס אינטרנשיונל בע"מ

Address: P.O.B. 25438, Haifa, 31253, Israel כתובת : ת.ד.25438, חיפה, 31253, ישראל

Identification No.: 513433177מספר זיהוי: 513433177

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

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות;
הנכללים כולם בסו 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215760 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42825/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: גלריית אנגל

כתובת : רחוב שלומציון המלכה 13  , ירושלים, ישראל

מספר זיהוי: 4277265

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

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

Education, education and cultural activities; all 
included in class 41.

חינוך, פעילות חינוכית ותרבותית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215794 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 42925/03/2010



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: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants, cosmetics namely creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, the body and the 
hands; sun care preparations (cosmetic products); 
make-up preparations; essential oils for personal 
use; all included in class3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרה רפואית; סבוני טואלט, דיאודורנטים לגוף; קוסמטיקה,
שהיא קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ופודרות לפנים, לגוף
ולידיים; תכשירים להגנה משמש (מוצרים קוסמטיים); תכשירי
איפור; תמצית שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

COLORLIFT

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215856 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43025/03/2010



Ownersבעלים

Name: Protalix Ltd. שם: פרוטליקס בע"מ

Address: 2 Snunit Street Science Park, Carmiel, Israel כתובת : רחוב סנונית 2 פארק המדע, כרמיאל, ישראל

Identification No.: 511903288מספר זיהוי: 511903288

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

Pharmaceuticals for use in the treatment of 
lysosomol storage diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בטיפול במחלות אגירה ליזוזומליות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

UPLYSO

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215905 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43125/03/2010



Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., P.O.B. 20333, Tel Aviv, 
61202, Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, ת.ד.20333, תל אביב, 61202,
ישראל

arranging for appraisal and gemological services, 
namely grading and certification of diamonds and 
precious gems; maintaining online website featuring 
data and information in the field of diamonds, 
precious gems and jewelry; all included in class 42.

ארגון הערכת שווי ושירותים גמולוגים, דהיינו דירוג ואישור
יהלומים ואבני חן; תחזוקת אתר מקוון המכיל מידע ונתונים

בתחום היהלומים, אבני חן ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

GDT

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215939 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43225/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words קפה and פירורים של טעם,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קפה
ופירורים של טעם, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Shtroyzel inc. שם: שטרוייזל בע"מ

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

Identification No.: 514056175מספר זיהוי: 514056175

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ziv Simon, Ltd.

Address: 65 Menachem Begin Road, P.O.B. 51164, Tel 
Aviv, 67138, Israel

שם: זיו סימון, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 65, ת.ד.51164, תל אביב, 67138,
ישראל

Services of supplying food and beverages; included 
inclass 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215966 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43325/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Life Style Carpets Ltd. שם: שטיחי לייף סטייל בע"מ

Address: 2 Lehi St., Bnei Brak, 51200, Design Center, 
Israel

כתובת : רחוב לח"י 2  , בני ברק, 51200, דיזיין סנטר, ישראל

Identification No.: 511506859מספר זיהוי: 511506859

Carpets; all included in class 27. שטיחים; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

שטיחי איתמר

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216009 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43425/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה זול 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 serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216028 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43525/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה שוק 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 serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

מגה שוק

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216029 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43625/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה מרקט
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 serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

מגה מרקט

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216030 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43725/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה ישיר 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 serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

מגה ישיר

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216031 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43825/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה באינטרנט
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 serivces and retail, advertising and 
management; alll included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

מגה באינטרנט

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216032 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 43925/03/2010



Owners

Name: EDITA Food Industries S.A.E.

Address: 6th October City, Industrial Zone No. 3, Giza, 
12311, Egypt

Identification No.: 67775

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Flour and preparations made from cereals, cakes, 
bread, pastry, biscuits and confectionery, namely 
candy and lollypops, caramels, chewing gum, 
chocolate, crackers, fondants, halvah, ices, lozenges, 
marzipan, pastilles, peppermint sweets, petits fours, 
stick liquorices, sugar, sweetmeats, ready-made 
bakes, croissants, pates, Swiss rolls, ices, honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, pepper; vinegar, 
sauces, spices, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; all included in class 
30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, עוגות, לחם, דברי מאפה, מיני
מאפה, ביסקוויטים וממתקים, דהיינו סוכריות וממתקי תסיסה,
כרמלים, גומי לעיסה, שוקולד, תופינים, פתפותי סוכר, חלבה,
מקפאים, גלולות מיסוס, מרציפנים, מקרשות, ממתקי מנתה,
פטיפורים קטנים, מקלות שוש קרח,  סוכר, ממתקי פרי סוכר,
מאפים להכנה מיידית, קרואסונים, פשטידיות, עוגות רולדה,
גלידות, דבש, צרי; שמרים, אבקת אפיה; מלח, פלפל; חומץ,
רטבים, תבלינים, קפה, תה, קקאו, אורז, טפיוקה, סגו, קפה

מלאכותי; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216059 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44025/03/2010



European Community Trade Mark , 
21/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/05/2008

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: 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

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of anti-viral diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול במחלות אנטי-ויראליות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

FAZETA

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216075 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44125/03/2010



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

Communication services; Internet servcies providers, 
operating of Internet search engines, e-mail services; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת; הספקת שירותי גישה לאינטרנט, הפעלת
מנוע חיפוש באינטרנט, שירותי דואר אלקטרוני; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215491 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44225/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: H&O Fashion Chains (2003) Ltd. שם: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

Address: 7 HaZerem Str.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הזרם 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Soaps, perfumes, face and body cream, essential 
oils, bath and shower products, cosmetic products, 
products for hair washing, ahir treatment products, 
skin care products, make-up products, personal 
hygiene products; all inclued in class 3.

סבונים, בשמים, קרמים לגוף ולפנים, שמנים אתריים, תכשירים
לאמבט ולמקלחת, תכשירי קוסמטיקה, מוצרים לניקוי השיער,
מוצרים לטיפוח השיער, מוצרים לטיפוח העור, מוצרי איפור,

מוצרי היגיינה אישית; כולם כלולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216120 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44325/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: H&O Fashion Chains (2003) Ltd. שם: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

Address: 7 HaZerem Str.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הזרם 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

Luggage, suitcases, travelling bags, satchels, tote 
bags, shoe bags, backpacks, garment bags, pasport 
cases, writing cases, handbags, purses and wallets, 
coin purses, key cases, briefcases, attache cases, 
credit card cases, umbrellas, pouches, goods made 
of leather and imitaiton of leather; all included in 
class 18.

מטענים, מזוודות, תרמילי נשיאה, ילקוטים, תיקי נשיאה, תיקי
נעלים, תרמילי גב, תיקי דברי הלבשה, נרתיקי מסמכי דרכון,
נרתיקי כתיבה, תיקי יד, ארנקים, ארנקי מטבעות, נרתיקי

מפתחות, תיקי מסמכים, תיקי נספחים, נרתיקי כרטיסי אשראי,
מטריות, תיקי מותן, מוצרי עור וחיקויי עור; כולם כלולים בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216121 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44425/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, sandals and slippers; men's and 
women's clothing, namely, coats, jackets, suits, 
pants, slacks, sweaters, skirts and vests, 
suspenders, scarves; men's and women's 
sportswear, namely, sweat shirts, sweat pants, sweat 
jackets and sweat suits; men's and women's 
rainwear, namely, coats, jackets, hats; skiwear, 
namely, jackets, sweaters, tops, pants, mitts, gloves, 
scarves, hats; windwear, namely, jackets and wind 
jackets; sleepwear and swimwear, namely, T-shirts, 
shorts, robes, women's dresses, skirts and lingerie, 
socks, hats, pantyhose; men's underclothing; men's 
and women's leather and sued apparel, namely, 
coats, jackets, skirts, belts, gloves, men's and 
women's leather, cloth and thermal insoles; scarves; 
all included in class 25.

דברי הנעלה לגברים, נשים וילדים; דהיינו, נעליים, מגפיים,
נעליים קלות, נעלי הליכה, נעלי ריצה, נעלי אתלטיקה, סנדלים

ונעלי בית; דברי הלבשה לגברים ונשים, דהיינו, מעילים,
ז'קטים, חליפות, מכנסיים, מכנסיים נוחים, אפודות, חולצות

ומקטורנים, כתפיות, צעיפים; דברי הלבשה ספורטיביים לגברים
ונשים, דהיינו, חולצות אימון וחליפות אימון; דברי הלבשה נגד
גשם לגברים ונשים, דהיינו, מעילים, ז'קטים, כובעים; דברי
הלבשה לסקי, דהיינו, ז'קטים, אפודות, לבוש עליון, מכנסיים,
כסיות, כפפות, צעיפים, כובעים; לבוש הגנה בפני הרוח, דהיינו,

ז'קטים וז'קטי רוח; דברי הלבשה לשינה ודברי הלבשה
לשחייה, דהיינו, חולצות קצרות, מכנסיים קצרים, גלימות, חלוקי
נשים, חצאיות ולבנים, גרביים, כובעים; לבוש תחתון לגברים;
לבוש מעור וזמש לגברים ונשים, דהיינו, מעילים, ז'קטים,

חצאיות, מכנסיים, חגורות, כפפות, מוצרים מעור לגברי ונשים,
רפידות ביגוד ורפידות חם; צעיפים; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216122 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44525/03/2010



Ownersבעלים

Name: H&O Fashion Chains (2003) Ltd. שם: אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ

Address: 7 HaZerem Str.  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' הזרם 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513480947מספר זיהוי: 513480947

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, ישראל

י' ניסן תש"ע - 44625/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Art Vision Ltd. שם: ארט וויז'ין בע"מ

Address: Beit Berl  , Cfar Saba, 44905, Israel כתובת : בית ברל  , כפר סבא, 44905, ישראל

Identification No.: 512895319מספר זיהוי: 512895319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Obuz, Adv.

Address: 5 Merhavia St.  , Herzeliya, 46332, Israel

שם: רון אובוז, עו"ד

כתובת : מרחביה 5  , הרצליה, 46332, ישראל

Sotware design adn development; included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216217 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44725/03/2010



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 removing light-sensitive organic 
polymers from semiconductor chips during the  
manufacture of said chips, and parts for such 
machines; all included in class 7.

מכונות עבור סילוק פולימרים אורגניים רגישי אור משבבי מוליך
למחצה במהלך היצור של שבבים כאמור, וחלקים עבור מכונות

כאמור; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

L3510

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216231 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44825/03/2010



Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216287 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 44925/03/2010



Synthetic resins; thermoplastic and thermosetting 
synthetic resins, organic molding compositions, for 
general use in the industrial arts; chemical 
intermediates; organosilicone compounds-namely, 
polysiloxanes and silanes in the form of resins, 
pastes, fluids, elastomers, vulcanizing preparations 
and accelerators; antifoaming agents; catalysts for 
paints; chemicals for developing and fixing x-ray films 
and other chemicals associated with the 
development of said films; phosphors; chemical 
substances for use as nuclear fissionable material; 
fuel for nuclear reactors; fused quartz in various 
shapes such as discs, ingots, rods and tubes for 
general use in the industrial arts; adhesive 
substances used in industry; polycrystalline alumina 
ceramic, for general use in the industrial arts; 
soldering fluxes and preparations; thermoplastic and 
thermosetting adhesives;  chemicals, biochemicals 
and reagents for use in industry, science and 
research; chemical preparations, kits and reagents 
for analysis or diagnosis used for scientific purposes, 
namely, chemical preparations for cell separation and 
culture, nucleic acid purification, nucleotides, 
fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, 
proteins, amino acids, organic molecules, and 
markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for use with the polymerase 
chain reaction process; reagents for use with the 
rolling circle amplification process; reagents for cDNA 
cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and 
fragment analysis of nucleic acids, proteins and 
custom synthesis; reagents for recombinant protein 
expression purification; chromatography media; 
reagents for electrophoresis, bioinformatics, 
spectrophotometry and fluorometry; radiochemicals 
for scientific research use; reagents for scintillating 
proximity assays; high through put screening assays 
for drug development; reagents for high resolution 
laser fluorescence confocal microscopy; specialty 
chemicals for use in industry, science and research; 
gases and gas mixtures for industrial, research and 
scientific purposes; chemical preparations and 
substances for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, diagnostic preparations 
and substances; chemical test reagents, saline 
solution and reagent-coated paper all for scientific 
and laboratory use; fissionable chemical elements for 
scientific research use; radioactive elements and 
isotopes for industrial, scientific and research 
purposes; radioactive sources and standards for use 
in radiographic techniques; radioactive sources for 
use in non-destructive testing, purification and 
sterilizing techniques; radionuclides for scientific 
research use; chemicals and chemical compositions 
for use in the treatment of water systems, wastewater 
treatment systems, cooling water systems, boiler 
water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, fluid separation systems, water 
clarification and dewatering in aqueous systems; 
conditioning systems, gas cleaning systems, 
industrial process systems, fuels and fuel processing 
systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, 
chemical gasoline additives and distillate fuel 
additives; performance additives for fuels used in 
turbine engines; bags of chemically-treated water-

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

לשימוש כללי באמנויות התעשייה; שטפים ותכשירים להלחמה;
דבקים תרמופלסטיים ומתקשים לאחר חימום; כימיקלים, ביו-
כימיקלים וריאגנטים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תכשירים
כימיים, ערכות וריאגנטים לניתוח או אבחון לשימוש למטרות
מדעיות, שהם תכשירים כימיים להפרדה ותרבות של תאים,

טיהור חומצה גרעינית, נוקלאוטידים, נוקלאוטידים
פלואורסנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, חלבונים, חומצות
;DNA/RNA אמינו, מולקולות אורגניות, וסמנים עבור סינתזת
ריאגנטים עבור נהורנות; ריאגנטים עבור כימות התבטאות הגן;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך תגובת השרשרת הפולימרזית;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך הגברת גלגול המעגל; ריאגנטים
עבור שיבוט ווקטורי cDNA, אנזימים לשינוי וקיטוע; ריאגנטים
לתיוג, הרצפה וניתוח רסיסים של חומצות גרעיניות, חלבונים

וניתוח מוזמן; ריאגנטים עבור טיהור התבטאות חלבון
ריקומביננטי; אמצעים כרומטוגרפיים; ריאגנטים עבור
אלקטרופורזה, ביואינפורמטיקה, ספקטרופומטריה

ופלואורומטריה; רדיוכימיקלים לשימוש במחקר מדעי; ריאגנטים
עבור תבחיני קרבה נצנוציים; תבחיני מיון עם הספק גבוה עבור

פיתוח תרופות; ריאגנטים עבור מיקרוסקופית לייזר
פלואורסנטית משותפת מוקדים ברזולוציה גבוהה; כימיקלים
מיוחדים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; גזים ותערובות גז
למטרות תעשייה, מחקר ומדע; תכשירים וחומרים כימיים
לשימוש בייצור מוצרי רוקחות, תכשירים וחומרים אבחוניים;
ריאגנטים לבדיקה כימית, תמיסה מלוחה ונייר מצופה ריאגנט,

כולם לשימוש מדעי ובמעבדה; אלמנטים כימיים בקיעים
לשימוש במחקר מדעי; אלמנטים רדיואקטיביים ואיזוטופים

למטרות תעשייה, מחקר ומדע; מקורות ותקנים רדיואקטיביים
לשימוש בטכניקות רדיוגרפיות; מקורות רדיוגרפיים לשימוש
בבדיקה לא הרסנית, טכניקות טיהור וחיטוי; רדיונוקלידים
לשימוש במחקר מדעי; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש
בטיפול במערכות מים, מערכות לטיפול במי שופכין, מערכות
קירור למים, מערכות לדודי מים ולייצור אדים, מערכות תעבות
בדוודים, מערכות להפרדת נוזלים, צילול מים וניקוז במערכות
מימיות; מערכות אכשור, מערכות ניקוי גז, מערכות תהליכים
תעשייתיים, דלקים ומערכות לעיבוד דלקים, מערכות לעיבוד
פחמימנים וגזים, מערכות לעיבוד שמנים וגזים ומערכות
פטרוכימיות, תוספים כימיים לבנזין ותוספי דלק מזוקקים;

תוספי ביצוע עבור דלקים לשימוש במנועי טורבינה; תיקים של
חומרים גרגריים סופגי מים שטופלו כימית להשמה בטנקי דלק;
ערכת בדיקה המכילה ריאגנטים לשימוש בקביעת נוכחות אצות
ואורגניזמים פעילים בדלק דיזל; תרביות חיידקים וחומרי הזנה
לטיפול במי שופכין ומשקעים; כימיקלים פולימריים לשימוש
בפיזור חומר חלקיקי בציוד לייצור אדים; כימיקלים ותרכובות
כימיות כמונעי זיהום ומסלקי תחליבים בהפקת קוק ובפעולות
תוצרי לוואי של תעשיות הברזל והפלדה, הנכללים בסוג 1.

י' ניסן תש"ע - 45025/03/2010



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: 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

absorbing granular materials for placement into fuel 
tanks; test kit consisting of reagents used for 
determining the presence of algae and active organic 
organisms in diesel fuel; bacteria cultures and 
nutrients for wastewater and sludge treatment; 
polymeric chemicals used to disperse particulate 
matter in steam generating equipment; chemicals 
and chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product 
operations of iron and steel industries, included in 
Class 1

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

י' ניסן תש"ע - 45125/03/2010



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

Pharmaceutical preparations for use in diagnosis; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in 
diagnosis; pharmaceutical and veterinary substances 
for medical purposes; diagnostic reagents and 
preparations for medical purposes; diagnostic 
substances for medical purposes; contrast media for 
medical imaging; diagnostic scanning agents for in 
vivo use; diagnostic imaging agents for magnetic 
resonance imaging; radiopharmaceutical products for 
clinical, medical, scientific and research use; 
radiopharmaceutical sources and standards for use 
in nuclear medicine; radioactive pharmaceutical 
preparations and non-radioactive reagents for 
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic 
or therapeutic use; gases and gas mixtures for 
medical imaging, included in Class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באבחון; תכשירי רוקחות וטרינריים
לשימוש באבחון; חומרי רוקחות וחומרים וטרינריים למטרות
רפואיות; תכשירים וריאגנטים אבחוניים למטרות רפואיות;

חומרים אבחוניים למטרות רפואיות; אמצעים ניגודיים  להדמיה
רפואית; חומרי סריקה אבחוניים לשימוש בגוף החי; חומרי
הדמיה להדמית תהודה מגנטית; מוצרים רדיופרמצבטיים
לשימוש קליני, רפואי ומדעי ולמחקר; מקורות  ותקנים

רדיופרמצבטיים לשימוש ברפואה גרעינית; תכשירי רוקחות
רדיואקטיביים וריאגנטים לא רדיואקטיביים לייצור חומרים
רדיופרמצבטיים לשימוש אבחון או טיפול בגוף החי; גזים

ותערובות גזים להדמיה רפואית, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216288 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 45225/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 45325/03/2010



Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216291 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 45425/03/2010



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

Test kits for clinical medical use including test tubes, 
test plates and indicator charts for evaluating test 
results; medical apparatus and accessories systems 
for the dispensing of measured unit doses of 
pharmaceutical preparations; vials; cannulas; 
syringes; injectors; cartridges; pre-filled vials 
containing medical diagnostic reagents; pre-filled 
cartridges containing chemical solutions for medical 
use; pre-filled cylinders containing gases and gas 
mixtures for medical use; infusion pumps for 
intravenous administration of fluids; needles for 
medical purposes; implantable radiation therapy 
devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources; radiation therapy delivery 
system consisting of radioactive seeds and a bio-
absorbable carrier assembly; cardiac output 
monitors; heat and moisture exchangers; bacteria 
filters; gas analyzers for medical purposes; 
anesthesia record keeping and data management 
systems and patient monitor systems, namely, gas 
monitors; pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood 
pressure monitors, neuromuscular transmission 
monitors, metabolic monitors and spirometers for 
anesthesia, intensive care and diagnostic 
applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single 
patient use, namely, gas sampling lines, airway 
adapters, breathing circuits, spirometry sensors and 
tubes, tubes, water traps, pulse oximetry sensors, 
non-invasive blood pressure cuffs, flushing sets, 
anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, 
temperature probes and nebulizers; central nervous 
system monitors; gastrointestinal tonometers; 
gradient coils, namely, magnetic gradient coils used 
in magnetic resonance imaging; medical diagnostic 
devices, namely, bone densitometers; fetal 
monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital 
signs monitors; patient monitoring apparatus, 
namely, heart and vital signs monitors medical 
imaging systems, namely, ultrasounds, medical 
diagnostic imaging machines, imaging devices for 
screening and diagnostic applications for use in 
planning intervention and surgery, and parts thereof 
and attachments thereto; medical diagnostic 
apparatus for displaying diagnostic images, namely, 
spot film apparatus, x-ray image intensifiers, x-ray 
fluoroscopes, mobile x-ray units, radiographic film 
viewers, computerized tomography scanners, nuclear 
resonance scanners, ultra sound scanners, magnetic 
resonance scanners, positron emission tomography 
(pet) scanners; and parts thereof and attachments 
thereto including tables and pads included in Class 
10.

ערכות בדיקה לשימוש רפואי קליני הכוללות מבחנות, צלוחיות
בדיקה ולוחות מחוון להערכת תוצאות בדיקה; התקנים רפואיים

ומערכות אביזרים עבור הנפקת מנות יחידה מדודות של
תכשירים פרמצבטיים; בקבוקיות; צינוריות; מזרקים; מכשירי

הזרקה; מחסניות; בקבוקיות ממולאות מראש המכילות
ריאגנטים אבחוניים רפואיים; מחסניות הממולאות מראש

המכילות תמיסות כימיות לשימוש רפואי; צילנדרים ממולאים
מראש המכילים גזים ותערובות גז לשימוש רפואי; משאבות

עירוי לנתינה תוך-ורידית של נוזלים; מחטים למטרות רפואיות;
התקנים לתרפיה קרינתית הניתנים להשתלה המכילים מקורות
ברכיתרפיה רדיואיזוטופים כמוסים; מערכת לאספקת תרפיית
קרינה המכילה זרעים רדיואקטיביים ומערך נשיאה ביו-ספיגי;
משגוחי תפוקת הלב; מחלפי חום ולחות; מסנני חיידקים; נתחי
גז למטרות רפואיות; מערכות רשומות הרדמה וניהול מידע
ומערכות משגוחי מטופלים, שהם משגוחי גז; מדי רויון חמצן,
משגוחים רב-פרמטריים, משגוחי א.ק.ג., משגוחי לחץ דם
חודרניים ובלתי-חודרניים, משגוחי תמסורת עצבית-שרירית,
משגוחים מטבוליים ומדי נשימה עבור יישומי אלחוש, טיפול
נמרץ ואבחון; מכונות אלחוש ומאווררים; אביזרים לאלחוש

ולטיפול נמרץ לשימוש מטופל יחיד, שהם צינורות לדגימת גז,
מתאמי דרכי נשימה, מעגלים לנשימה, צינורות וחישני מד-
נשימה, צינורות, כיסי מים, חישני מד רויון חמצן, חפתים
למדידת לחץ דם בלתי-חודרניים, מערכות הדחה, מסיכות
אלחוש, סופגי פחמן דו-חמצני, בוחני ומערפלי חום; משגוחי
מערכת עצבים מרכזית; מדי לחץ הקיבה והמעיים; סלילי
גרדיינט, שהם סלילי גרדיינט מגנטיים לשימוש בהדמיית

תהודה מגנטית; התקני אבחון רפואיים, שהם מדי-צפיפות עצם;
התקנים להשגחה על העובר, שהם משגוחי דופק עוברי וסימני
חיים; התקני משגוח מטופל, שהם מערכות הדמייה רפואית

למשגוחי לב וסימני חיים, שהם מכונות אולטרא-סאונד, מכונות
הדמייה לאבחון רפואי, מכשירי הדמייה ליישומי מיסוך ואבחון
לשימוש בתכנון התערבות וניתוח, וחלקים מהם, וצרופות

אליהם; התקני אבחון רפואיים להצגת דמויות אבחוניות, שהם
התקן סרט נקודתי, מגבירי דמויות רנטגן, פלואורוסקופי רנטגן,

יחידות רנטגן ניידות, משקפי סרט רדיוגרפיים, סורקי
טומוגרפיה ממוחשבת, סורקי תהודה גרעינית, סורקי אולטרא-

סאונד, סורקי תהודה מגנטית, סורקי פליטת פוזיטרונים
טומוגרפיים; וחלקיהם וצרופות אליהם הכוללים שולחנות ופדים,

הנכללים בסוג 10.

י' ניסן תש"ע - 45525/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 45625/03/2010



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: 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

Electric motors and diesel engines for land vehicles; 
locomotives and hybrid locomotives, included in 
Class 12.

מנועים חשמליים ומנועי דיזל עבור כלי רכב יבשתיים; קטרים
וקטרי כלאיים, הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216293 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 45725/03/2010



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: 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

Roofing, not of metal, incorporating solar cells; 
thermoplastic building and construction materials, 
namely, molded or extruded thermoplastic materials 
used as wood metal, roofing, support or glass 
substitutes, included in Class 19.

כיסויי גגות, לא ממתכת, המכילים תאי שמש; חומרי בנין ובניה
תרמופלסטיים; שהם חומרים תרמופלסטיים מעוצבים בתבנית
או בהשחלה לשימוש כמתכת ווד, תחליפי כיסויי גגות, תמיכה

או זכוכית, הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216294 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 45825/03/2010



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

Inventory control services; consultation in the field of 
inventory control services; truck and automobile fleet 
management services, namely voyage reporting and 
invoicing via a global computer network; consultation 
in the field of truck and automobile fleet management 
services; business administration consulting services; 
operation and management of power plants of 
others; consultation in the field of operation and 
management of power plants, business services, 
namely the administration of repair and services 
contracts; supply chain management and consulting 
services in the areas of chemical product and service 
sourcing and procurement, product inventory and 
supply management and cost containment; 
consulting, marketing, cost and pricing analysis 
relating to electrochemical liquid purification units for 
use in the industrial sector, included in Class 35.

שירותים לבקרת מלאי; יעוץ בתחום של שירותים לבקרת מלאי;
שירותים לניהול צי משאיות ומכוניות, שהם דיווח על נסיעות
והפקת חשבונות באמצעות רשת מחשבים עולמית; יעוץ

בתחום של ניהול צי משאיות ומכוניות; שירותי יעוץ
לאדמיניסטרצית עסקים; הפעלה וניהול של מפעלי כוח של

אחרים; יעוץ בתחום של הפעלה וניהול של מפעלי כוח, שירותי
עסקים, שהם אדמיניסטרציה של הסכמי תיקון ושירותים;

שירותים לניהול שרשרת אספקה ויעוץ בתחומי מיקור והשגה
של מוצרים ושירותים  כימיים, ניהול מלאי ואספקת מוצרים
והגבלת הוצאות; יעוץ, שיווק, ניתוח הוצאות ותמחיר לגבי
יחידות אלקטרוכימיות לטיהור נוזלים לשימוש בסקטור

התעשייתי, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216295 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 45925/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 46025/03/2010



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

Asset based and private label financing services; 
financial analysis and consultation; credit card 
financial services; credit card services, namely, 
extension of credit to others; financial asset 
management for others; insurance and re-insurance 
services, namely, underwriting services for all types 
of insurance; equity investment services; insurance 
underwriting services in the field of bonds; financial 
guarantee assurance underwriting services; personal 
loan financing; mortgage banking services; 
acquisition financing services; commercial financing 
services; commercial real estate agency services; 
mutual fund investment; private equity and debt 
investment; consultancy, advisory and information 
services relating to all the foregoing services,  
insurance brokerage services, credit agency services 
in the fields of consumer and commercial credit, 
credit card services, real estate loan financing 
services and banking and financial services, included 
in Class 36.

שירותי מימון מבוססי נכסים ותג פרטי; ניתוח ויעוץ פיננסי;
שירותים פיננסים של כרטיסי אשראי; שירותי כרטיסי אשראי,
שהם מתן אשראי לאחרים; ניהול נכסים פיננסיים עבור אחרים;
שירותי ביטוח וביטוח משנה, שהם שירותי חיתום לכל סוגי
הביטוח; שירותי השקעות בהון עצמי; שירותי חיתום ביטוח
בתחום של אגרות חוב; שירותי חיתום של ערבות פיננסית

לביטוח; מימון הלוואות אישיות; שירותי בנקאות למשכנתאות;
שירותי מימון רכישה; שירותי מימון מסחרי; שירותי סוכנות נכסי
דלא ניידי מסחריים; השקעה בקרנות נאמנות; השקעה בהון
פרטי וחובות; שירותי יעוץ, התייעצות ומידע הקשורים לכל

השירותים הנ"ל, שירותי תיווך ביטוח, שירותי סוכנויות אשראי
בתחומי האשראי הצרכני והמסחרי, שירותי כרטיס אשראי,
שירותי מימון להלוואות נכסי דלא ניידי ושירותי בנקאות

ושירותים פיננסיים, הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216296 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 46125/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 46225/03/2010



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

Consulting in the field of building construction; 
construction, installation, repair, replacement, 
overhaul and maintenance of power plants, engines, 
turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instrument for the generation of 
power and electricity and their component parts, 
fittings and accessories; installation, maintenance 
and repair services for compressors and pumps, 
namely machines, turbo expanders, fuel pumps and 
fuel distribution equipment, CNG refueling 
equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled 
heat exchangers, steam condensers, heavy wall 
reactors and tubular reactors; oil and gas pipeline 
maintenance and repair services; oil well casing, 
tubing and drill pipe installation; rental of oil and gas 
well drilling tools; remote monitoring and diagnostic 
repair and maintenance services rendered in the 
repair and maintenance of aircraft engines, turbines, 
electrical equipment, medical equipment, locomotives 
including accessories and component parts of all the 
foregoing; construction equipment leasing; chemical 
cleaning services for glass-lined reactor vessels used 
in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers; maintenance and repair 
services in the field of computerized cooling system 
equipment, services rendered in the repair and 
maintenance of machinery, instruments, electrical 
equipment and appliances, included in Class 37.

יעוץ בתחום של בנית בנינים; בניה, התקנה, תיקון, החלפה,
שיפוץ ותחזוקה של מפעלי כוח, מנועים, טורבינות, טורבינות
רוח, מנועים והתקן, ציוד ומכשיר לייצור כוח וחשמל ורכיביהם
ואביזריהם; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון עבור מדחסים
ומשאבות, שהם מכונות, מרחיבי טורבו, משאבות דלק וציוד
לחלוקת דקל, ציוד לתדלוק CNG, טורבינות גז, טורבינות
אדים, מחלפי חום מקוררים ע"י אוויר, מעבי אדים, כורי קיר

כבד וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון של קו צינורות נפט
וגז; התקנת עטיפה, צינורות וצינור קידוח של בארות נפט;

השכרת כלים לקידוח בארות נפט וגז; שירותי תיקון ותחזוקה
בקרתיים ואבחוניים מרחוק הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי
מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים, כולל

אביזרים ורכיבים של כל הנ"ל; החכרת ציוד בניה; שירותי ניקוי
כימי למיכלי כור מרופדי זכוכית לשימוש בתעשיות הכימיות
והפרמצבטיות; שירותי תחזוקה למערכות החלפת חום

ולמעבים; שירותי תחזוקה ותיקון בתחום של ציוד מערכת קירור
ממוחשבת, שירותים הניתנים בתיקון ובתחזוקה של מכונות,

מכשירים, ציוד חשמלי ומתקנים, הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216304 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 46325/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 46425/03/2010



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: 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

Oil and gas well treatment services; wastewater 
treatment services, water treatment services, namely, 
desalination, purification, conditioning, identifying and 
controlling microbiological organisms, cleaning of ion 
exchange resins; membrane regeneration services; 
chemical control system services relating to the 
feeding of treatment chemicals to industrial water 
systems, included in Class 40.

שירותי טיפול בבארות נפט וגז; שירותי טיפול במי שופכין,
שירותי טיפול במים, שהם התפלה, טיהור, התאמה, זיהוי
ובקרה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים, ניקוי של שרפי חילוף

יונים; שירותי התחדשות ממברנה; שירותי מערכת בקרה כימית
הקשורים להזנת כימיקלים לטיפול במערכות מים תעשייתיות,

הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216305 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 46525/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Philip Hadad שם: פיליפ חדד

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

Identification No.: 309366441מספר זיהוי: 309366441

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda and Amir Shaulian, Adv.

Address: 22 Lilenblum Street  , Tel Aviv, 65132, Israel

שם: יהודה ואמיר שאוליאן, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 22  , תל אביב, 65132, ישראל

Marketing, advertising and sales promotion; retail 
sales services; all of these in the fields of 
development, health, nutrition, psychology, 
entertainment, activating, culture, products and 
services - for babies, infants and children; all 
included in class 35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית; כל
אלה בתחומים של התפתחות, בריאות, תזונה, פסיכולוגיה,

בידור, הפעלה, תרבות, מוצרים ושירותים - לתינוקות, פעוטות
וילדים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BabyLand

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216308 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 46625/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words BABY and LAND and the
phrase התערוכה להורים ולהורים שבדרך, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BABY ו
-LAND ובצירוף התערוכה להורים ולהורים שבדרך, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Philip Hadad שם: פיליפ חדד

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

Identification No.: 309366441מספר זיהוי: 309366441

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda and Amir Shaulian, Adv.

Address: 22 Lilenblum Street  , Tel Aviv, 65132, Israel

שם: יהודה ואמיר שאוליאן, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 22  , תל אביב, 65132, ישראל

Marketing, advertising and sales promotion; retail 
sales services; all of these in the fields of 
development, health, nutrition, psychology, 
entertainment, activating, culture, products and 
services - for babies, infants and children; all 
included in class 35.

שיווק, פרסום וקידום מכירות; שירותי מכירה קמעונאית; כל
אלה בתחומים של התפתחות, בריאות, תזונה, פסיכולוגיה,

בידור, הפעלה, תרבות, מוצרים ושירותים - לתינוקות, פעוטות
וילדים ; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216310 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 46725/03/2010



Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216332 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 46825/03/2010



Synthetic resins; thermoplastic and thermosetting 
synthetic resins, organic molding compositions, for 
general use in the industrial arts; chemical 
intermediates; organosilicone compounds-namely, 
polysiloxanes and silanes in the form of resins, 
pastes, fluids, elastomers, vulcanizing preparations 
and accelerators; antifoaming agents; catalysts for 
paints; chemicals for developing and fixing x-ray films 
and other chemicals associated with the 
development of said films; phosphors; chemical 
substances for use as nuclear fissionable material; 
fuel for nuclear reactors; fused quartz in various 
shapes such as discs, ingots, rods and tubes for 
general use in the industrial arts; adhesive 
substances used in industry; polycrystalline alumina 
ceramic, for general use in the industrial arts; 
soldering fluxes and preparations; thermoplastic and 
thermosetting adhesives;  chemicals, biochemicals 
and reagents for use in industry, science and 
research; chemical preparations, kits and reagents 
for analysis or diagnosis used for scientific purposes, 
namely, chemical preparations for cell separation and 
culture, nucleic acid purification, nucleotides, 
fluorescent nucleotides, oligonucleotides, peptides, 
proteins, amino acids, organic molecules, and 
markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for use with the polymerase 
chain reaction process; reagents for use with the 
rolling circle amplification process; reagents for cDNA 
cloning and vectors, modifying and restriction 
enzymes; reagents for labeling, sequencing and 
fragment analysis of nucleic acids, proteins and 
custom synthesis; reagents for recombinant protein 
expression purification; chromatography media; 
reagents for electrophoresis, bioinformatics, 
spectrophotometry and fluorometry; radiochemicals 
for scientific research use; reagents for scintillating 
proximity assays; high through put screening assays 
for drug development; reagents for high resolution 
laser fluorescence confocal microscopy; specialty 
chemicals for use in industry, science and research; 
gases and gas mixtures for industrial, research and 
scientific purposes; chemical preparations and 
substances for use in the manufacture of 
pharmaceutical products, diagnostic preparations 
and substances; chemical test reagents, saline 
solution and reagent-coated paper all for scientific 
and laboratory use; fissionable chemical elements for 
scientific research use; radioactive elements and 
isotopes for industrial, scientific and research 
purposes; radioactive sources and standards for use 
in radiographic techniques; radioactive sources for 
use in non-destructive testing, purification and 
sterilizing techniques; radionuclides for scientific 
research use; chemicals and chemical compositions 
for use in the treatment of water systems, wastewater 
treatment systems, cooling water systems, boiler 
water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, fluid separation systems, water 
clarification and dewatering in aqueous systems; 
conditioning systems, gas cleaning systems, 
industrial process systems, fuels and fuel processing 
systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, 
chemical gasoline additives and distillate fuel 
additives; performance additives for fuels used in 
turbine engines; bags of chemically-treated water-

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

לשימוש כללי באמנויות התעשייה; שטפים ותכשירים להלחמה;
דבקים תרמופלסטיים ומתקשים לאחר חימום; כימיקלים, ביו-
כימיקלים וריאגנטים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תכשירים
כימיים, ערכות וריאגנטים לניתוח או אבחון לשימוש למטרות
מדעיות, שהם תכשירים כימיים להפרדה ותרבות של תאים,

טיהור חומצה גרעינית, נוקלאוטידים, נוקלאוטידים
פלואורסנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, חלבונים, חומצות
;DNA/RNA אמינו, מולקולות אורגניות, וסמנים עבור סינתזת
ריאגנטים עבור נהורנות; ריאגנטים עבור כימות התבטאות הגן;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך תגובת השרשרת הפולימרזית;
ריאגנטים לשימוש עם תהליך הגברת גלגול המעגל; ריאגנטים
עבור שיבוט ווקטורי cDNA, אנזימים לשינוי וקיטוע; ריאגנטים
לתיוג, הרצפה וניתוח רסיסים של חומצות גרעיניות, חלבונים

וניתוח מוזמן; ריאגנטים עבור טיהור התבטאות חלבון
ריקומביננטי; אמצעים כרומטוגרפיים; ריאגנטים עבור
אלקטרופורזה, ביואינפורמטיקה, ספקטרופומטריה

ופלואורומטריה; רדיוכימיקלים לשימוש במחקר מדעי; ריאגנטים
עבור תבחיני קרבה נצנוציים; תבחיני מיון עם הספק גבוה עבור

פיתוח תרופות; ריאגנטים עבור מיקרוסקופית לייזר
פלואורסנטית משותפת מוקדים ברזולוציה גבוהה; כימיקלים
מיוחדים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; גזים ותערובות גז
למטרות תעשייה, מחקר ומדע; תכשירים וחומרים כימיים
לשימוש בייצור מוצרי רוקחות, תכשירים וחומרים אבחוניים;
ריאגנטים לבדיקה כימית, תמיסה מלוחה ונייר מצופה ריאגנט,

כולם לשימוש מדעי ובמעבדה; אלמנטים כימיים בקיעים
לשימוש במחקר מדעי; אלמנטים רדיואקטיביים ואיזוטופים

למטרות תעשייה, מחקר ומדע; מקורות ותקנים רדיואקטיביים
לשימוש בטכניקות רדיוגרפיות; מקורות רדיוגרפיים לשימוש
בבדיקה לא הרסנית, טכניקות טיהור וחיטוי; רדיונוקלידים
לשימוש במחקר מדעי; כימיקלים ותכשירים כימיים לשימוש
בטיפול במערכות מים, מערכות לטיפול במי שופכין, מערכות
קירור למים, מערכות לדודי מים ולייצור אדים, מערכות תעבות
בדוודים, מערכות להפרדת נוזלים, צילול מים וניקוז במערכות
מימיות; מערכות אכשור, מערכות ניקוי גז, מערכות תהליכים
תעשייתיים, דלקים ומערכות לעיבוד דלקים, מערכות לעיבוד
פחמימנים וגזים, מערכות לעיבוד שמנים וגזים ומערכות
פטרוכימיות, תוספים כימיים לבנזין ותוספי דלק מזוקקים;

תוספי ביצוע עבור דלקים לשימוש במנועי טורבינה; תיקים של
חומרים גרגריים סופגי מים שטופלו כימית להשמה בטנקי דלק;
ערכת בדיקה המכילה ריאגנטים לשימוש בקביעת נוכחות אצות
ואורגניזמים פעילים בדלק דיזל; תרביות חיידקים וחומרי הזנה
לטיפול במי שופכין ומשקעים; כימיקלים פולימריים לשימוש
בפיזור חומר חלקיקי בציוד לייצור אדים; כימיקלים ותרכובות
כימיות כמונעי זיהום ומסלקי תחליבים בהפקת קוק ובפעולות
תוצרי לוואי של תעשיות הברזל והפלדה, הנכללים בסוג 1.

י' ניסן תש"ע - 46925/03/2010



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: 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

absorbing granular materials for placement into fuel 
tanks; test kit consisting of reagents used for 
determining the presence of algae and active organic 
organisms in diesel fuel; bacteria cultures and 
nutrients for wastewater and sludge treatment; 
polymeric chemicals used to disperse particulate 
matter in steam generating equipment; chemicals 
and chemical compositions as antifoulants and 
demulsifiers in coke-making and by-product 
operations of iron and steel industries, included in 
Class 1.

שרפים סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתקשים
לאחר חימום, הרכבים אורגניים לעיצוב, לשימוש כללי באמנויות
התעשייתיות; חומרי ביניים כימיים; הרכבים אורגנו סיליקונים -
שהם, פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים,
אלסטומרים, תכשירים גפורים ומאיצים; חומרים למניעת קצף;
זרזים עבור צבעים; כימיקלים לפיתוח וקביעת סרטי רנטגן
וכימיקלים אחרים הקשורים לפיתוח סרטים כאלה; נהורנים;
חומרים כימיים לשימוש כחומר בקיע גרעיני; דלק עבור כורים
גרעיניים; קוורץ אחוי בצורות שונות כגון דיסקים, מטילים,

מוטות ושפופרות לשימוש כללי באמנויות התעשייתיות; חומרים
נדבקים לשימוש בתעשייה; קרמיקת אלומין רב-גבישית,

י' ניסן תש"ע - 47025/03/2010



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: 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

Pharmaceutical preparations for use in diagnosis; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in 
diagnosis; pharmaceutical and veterinary substances 
for medical purposes; diagnostic reagents and 
preparations for medical purposes; diagnostic 
substances for medical purposes; contrast media for 
medical imaging; diagnostic scanning agents for in 
vivo use; diagnostic imaging agents for magnetic 
resonance imaging; radiopharmaceutical products for 
clinical, medical, scientific and research use; 
radiopharmaceutical sources and standards for use 
in nuclear medicine; radioactive pharmaceutical 
preparations and non-radioactive reagents for 
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic 
or therapeutic use; gases and gas mixtures for 
medical imaging, included in Class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באבחון; תכשירי רוקחות וטרינריים
לשימוש באבחון; חומרי רוקחות וחומרים וטרינריים למטרות
רפואיות; תכשירים וריאגנטים אבחוניים למטרות רפואיות;

חומרים אבחוניים למטרות רפואיות; אמצעים ניגודיים  להדמיה
רפואית; חומרי סריקה אבחוניים לשימוש בגוף החי; חומרי
הדמיה להדמית תהודה מגנטית; מוצרים רדיופרמצבטיים
לשימוש קליני, רפואי ומדעי ולמחקר; מקורות  ותקנים

רדיופרמצבטיים לשימוש ברפואה גרעינית; תכשירי רוקחות
רדיואקטיביים וריאגנטים לא רדיואקטיביים לייצור חומרים
רדיופרמצבטיים לשימוש אבחון או טיפול בגוף החי; גזים

ותערובות גזים להדמיה רפואית, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216333 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47125/03/2010



Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216336 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47225/03/2010



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

Test kits for clinical medical use including test tubes, 
test plates and indicator charts for evaluating test 
results; medical apparatus and accessories systems 
for the dispensing of measured unit doses of 
pharmaceutical preparations; vials; cannulas; 
syringes; injectors; cartridges; pre-filled vials 
containing medical diagnostic reagents; pre-filled 
cartridges containing chemical solutions for medical 
use; pre-filled cylinders containing gases and gas 
mixtures for medical use; infusion pumps for 
intravenous administration of fluids; needles for 
medical purposes; implantable radiation therapy 
devices consisting of encapsulated radioisotope 
brachytherapy sources; radiation therapy delivery 
system consisting of radioactive seeds and a bio-
absorbable carrier assembly; cardiac output 
monitors; heat and moisture exchangers; bacteria 
filters; gas analyzers for medical purposes; 
anesthesia record keeping and data management 
systems and patient monitor systems, namely, gas 
monitors; pulse oximeters, multiparameter monitors, 
ECG monitors, invasive and non-invasive blood 
pressure monitors, neuromuscular transmission 
monitors, metabolic monitors and spirometers for 
anesthesia, intensive care and diagnostic 
applications; anesthesia machines and ventilators; 
intensive care and anesthesia accessories for single 
patient use, namely, gas sampling lines, airway 
adapters, breathing circuits, spirometry sensors and 
tubes, tubes, water traps, pulse oximetry sensors, 
non-invasive blood pressure cuffs, flushing sets, 
anesthesia masks, carbon dioxide absorbers, 
temperature probes and nebulizers; central nervous 
system monitors; gastrointestinal tonometers; 
gradient coils, namely, magnetic gradient coils used 
in magnetic resonance imaging; medical diagnostic 
devices, namely, bone densitometers; fetal 
monitoring apparatus, namely, fetal pulse and vital 
signs monitors; patient monitoring apparatus, 
namely, heart and vital signs monitors medical 
imaging systems, namely, ultrasounds, medical 
diagnostic imaging machines, imaging devices for 
screening and diagnostic applications for use in 
planning intervention and surgery, and parts thereof 
and attachments thereto; medical diagnostic 
apparatus for displaying diagnostic images, namely, 
spot film apparatus, x-ray image intensifiers, x-ray 
fluoroscopes, mobile x-ray units, radiographic film 
viewers, computerized tomography scanners, nuclear 
resonance scanners, ultra sound scanners, magnetic 
resonance scanners, positron emission tomography 
(pet) scanners; and parts thereof and attachments 
thereto including tables and pads included in Class 
10.

ערכות בדיקה לשימוש רפואי קליני הכוללות מבחנות, צלוחיות
בדיקה ולוחות מחוון להערכת תוצאות בדיקה; התקנים רפואיים

ומערכות אביזרים עבור הנפקת מנות יחידה מדודות של
תכשירים פרמצבטיים; בקבוקיות; צינוריות; מזרקים; מכשירי

הזרקה; מחסניות; בקבוקיות ממולאות מראש המכילות
ריאגנטים אבחוניים רפואיים; מחסניות הממולאות מראש

המכילות תמיסות כימיות לשימוש רפואי; צילנדרים ממולאים
מראש המכילים גזים ותערובות גז לשימוש רפואי; משאבות

עירוי לנתינה תוך-ורידית של נוזלים; מחטים למטרות רפואיות;
התקנים לתרפיה קרינתית הניתנים להשתלה המכילים מקורות
ברכיתרפיה רדיואיזוטופים כמוסים; מערכת לאספקת תרפיית
קרינה המכילה זרעים רדיואקטיביים ומערך נשיאה ביו-ספיגי;
משגוחי תפוקת הלב; מחלפי חום ולחות; מסנני חיידקים; נתחי
גז למטרות רפואיות; מערכות רשומות הרדמה וניהול מידע
ומערכות משגוחי מטופלים, שהם משגוחי גז; מדי רויון חמצן,
משגוחים רב-פרמטריים, משגוחי א.ק.ג., משגוחי לחץ דם
חודרניים ובלתי-חודרניים, משגוחי תמסורת עצבית-שרירית,
משגוחים מטבוליים ומדי נשימה עבור יישומי אלחוש, טיפול
נמרץ ואבחון; מכונות אלחוש ומאווררים; אביזרים לאלחוש

ולטיפול נמרץ לשימוש מטופל יחיד, שהם צינורות לדגימת גז,
מתאמי דרכי נשימה, מעגלים לנשימה, צינורות וחישני מד-
נשימה, צינורות, כיסי מים, חישני מד רויון חמצן, חפתים
למדידת לחץ דם בלתי-חודרניים, מערכות הדחה, מסיכות
אלחוש, סופגי פחמן דו-חמצני, בוחני ומערפלי חום; משגוחי
מערכת עצבים מרכזית; מדי לחץ הקיבה והמעיים; סלילי
גרדיינט, שהם סלילי גרדיינט מגנטיים לשימוש בהדמיית

תהודה מגנטית; התקני אבחון רפואיים, שהם מדי-צפיפות עצם;
התקנים להשגחה על העובר, שהם משגוחי דופק עוברי וסימני
חיים; התקני משגוח מטופל, שהם מערכות הדמייה רפואית

למשגוחי לב וסימני חיים, שהם מכונות אולטרא-סאונד, מכונות
הדמייה לאבחון רפואי, מכשירי הדמייה ליישומי מיסוך ואבחון
לשימוש בתכנון התערבות וניתוח, וחלקים מהם, וצרופות

אליהם; התקני אבחון רפואיים להצגת דמויות אבחוניות, שהם
התקן סרט נקודתי, מגבירי דמויות רנטגן, פלואורוסקופי רנטגן,

יחידות רנטגן ניידות, משקפי סרט רדיוגרפיים, סורקי
טומוגרפיה ממוחשבת, סורקי תהודה גרעינית, סורקי אולטרא-

סאונד, סורקי תהודה מגנטית, סורקי פליטת פוזיטרונים
טומוגרפיים; וחלקיהם וצרופות אליהם הכוללים שולחנות ופדים,

הנכללים בסוג 10.

י' ניסן תש"ע - 47325/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 47425/03/2010



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: 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

Electric motors and diesel engines for land vehicles; 
locomotives and hybrid locomotives, included in 
Class 12.

מנועים חשמליים ומנועי דיזל עבור כלי רכב יבשתיים; קטרים
וקטרי כלאיים, הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216338 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47525/03/2010



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: 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

Roofing, not of metal, incorporating solar cells; 
thermoplastic building and construction materials, 
namely, molded or extruded thermoplastic materials 
used as wood metal, roofing, support or glass 
substitutes, included in Class 19.

כיסויי גגות, לא ממתכת, המכילים תאי שמש; חומרי בנין ובניה
תרמופלסטיים; שהם חומרים תרמופלסטיים מעוצבים בתבנית
או בהשחלה לשימוש כמתכת ווד, תחליפי כיסויי גגות, תמיכה

או זכוכית, הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216340 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47625/03/2010



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: 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

Inventory control services; consultation in the field of 
inventory control services; truck and automobile fleet 
management services, namely voyage reporting and 
invoicing via a global computer network; consultation 
in the field of truck and automobile fleet management 
services; business administration consulting services; 
operation and management of power plants of 
others; consultation in the field of operation and 
management of power plants, business services, 
namely the administration of repair and services 
contracts; supply chain management and consulting 
services in the areas of chemical product and service 
sourcing and procurement, product inventory and 
supply management and cost containment; 
consulting, marketing, cost and pricing analysis 
relating to electrochemical liquid purification units for 
use in the industrial sector, included in Class 35.

שירותים לבקרת מלאי; יעוץ בתחום של שירותים לבקרת מלאי;
שירותים לניהול צי משאיות ומכוניות, שהם דיווח על נסיעות
והפקת חשבונות באמצעות רשת מחשבים עולמית; יעוץ

בתחום של ניהול צי משאיות ומכוניות; שירותי יעוץ
לאדמיניסטרצית עסקים; הפעלה וניהול של מפעלי כוח של

אחרים; יעוץ בתחום של הפעלה וניהול של מפעלי כוח, שירותי
עסקים, שהם אדמיניסטרציה של הסכמי תיקון ושירותים;

שירותים לניהול שרשרת אספקה ויעוץ בתחומי מיקור והשגה
של מוצרים ושירותים  כימיים, ניהול מלאי ואספקת מוצרים
והגבלת הוצאות; יעוץ, שיווק, ניתוח הוצאות ותמחיר לגבי
יחידות אלקטרוכימיות לטיהור נוזלים לשימוש בסקטור

התעשייתי, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216342 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47725/03/2010



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: 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

Asset based and private label financing services; 
financial analysis and consultation; credit card 
financial services; credit card services, namely, 
extension of credit to others; financial asset 
management for others; insurance and re-insurance 
services, namely, underwriting services for all types 
of insurance; equity investment services; insurance 
underwriting services in the field of bonds; financial 
guarantee assurance underwriting services; personal 
loan financing; mortgage banking services; 
acquisition financing services; commercial financing 
services; commercial real estate agency services; 
mutual fund investment; private equity and debt 
investment; consultancy, advisory and information 
services relating to all the foregoing services,  
insurance brokerage services, credit agency services 
in the fields of consumer and commercial credit, 
credit card services, real estate loan financing 
services and banking and financial services, included 
in Class 36.

שירותי מימון מבוססי נכסים ותג פרטי; ניתוח ויעוץ פיננסי;
שירותים פיננסים של כרטיסי אשראי; שירותי כרטיסי אשראי,
שהם מתן אשראי לאחרים; ניהול נכסים פיננסיים עבור אחרים;
שירותי ביטוח וביטוח משנה, שהם שירותי חיתום לכל סוגי
הביטוח; שירותי השקעות בהון עצמי; שירותי חיתום ביטוח
בתחום של אגרות חוב; שירותי חיתום של ערבות פיננסית

לביטוח; מימון הלוואות אישיות; שירותי בנקאות למשכנתאות;
שירותי מימון רכישה; שירותי מימון מסחרי; שירותי סוכנות נכסי
דלא ניידי מסחריים; השקעה בקרנות נאמנות; השקעה בהון
פרטי וחובות; שירותי יעוץ, התייעצות ומידע הקשורים לכל

השירותים הנ"ל, שירותי תיווך ביטוח, שירותי סוכנויות אשראי
בתחומי האשראי הצרכני והמסחרי, שירותי כרטיס אשראי,
שירותי מימון להלוואות נכסי דלא ניידי ושירותי בנקאות

ושירותים פיננסיים, הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216343 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47825/03/2010



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

Consulting in the field of building construction; 
construction, installation, repair, replacement, 
overhaul and maintenance of power plants, engines, 
turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instrument for the generation of 
power and electricity and their component parts, 
fittings and accessories; installation, maintenance 
and repair services for compressors and pumps, 
namely machines, turbo expanders, fuel pumps and 
fuel distribution equipment, CNG refueling 
equipment, gas turbines, steam turbines, air cooled 
heat exchangers, steam condensers, heavy wall 
reactors and tubular reactors; oil and gas pipeline 
maintenance and repair services; oil well casing, 
tubing and drill pipe installation; rental of oil and gas 
well drilling tools; remote monitoring and diagnostic 
repair and maintenance services rendered in the 
repair and maintenance of aircraft engines, turbines, 
electrical equipment, medical equipment, locomotives 
including accessories and component parts of all the 
foregoing; construction equipment leasing; chemical 
cleaning services for glass-lined reactor vessels used 
in the chemical and pharmaceutical processing 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and condensers; maintenance and repair 
services in the field of computerized cooling system 
equipment, services rendered in the repair and 
maintenance of machinery, instruments, electrical 
equipment and appliances, included in Class 37.

יעוץ בתחום של בנית בנינים; בניה, התקנה, תיקון, החלפה,
שיפוץ ותחזוקה של מפעלי כוח, מנועים, טורבינות, טורבינות
רוח, מנועים והתקן, ציוד ומכשיר לייצור כוח וחשמל ורכיביהם
ואביזריהם; שירותי התקנה, תחזוקה ותיקון עבור מדחסים
ומשאבות, שהם מכונות, מרחיבי טורבו, משאבות דלק וציוד
לחלוקת דקל, ציוד לתדלוק CNG, טורבינות גז, טורבינות
אדים, מחלפי חום מקוררים ע"י אוויר, מעבי אדים, כורי קיר

כבד וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון של קו צינורות נפט
וגז; התקנת עטיפה, צינורות וצינור קידוח של בארות נפט;

השכרת כלים לקידוח בארות נפט וגז; שירותי תיקון ותחזוקה
בקרתיים ואבחוניים מרחוק הניתנים בתיקון ותחזוקה של מנועי
מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, קטרים, כולל

אביזרים ורכיבים של כל הנ"ל; החכרת ציוד בניה; שירותי ניקוי
כימי למיכלי כור מרופדי זכוכית לשימוש בתעשיות הכימיות
והפרמצבטיות; שירותי תחזוקה למערכות החלפת חום

ולמעבים; שירותי תחזוקה ותיקון בתחום של ציוד מערכת קירור
ממוחשבת, שירותים הניתנים בתיקון ובתחזוקה של מכונות,

מכשירים, ציוד חשמלי ומתקנים, הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216344 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 47925/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 48025/03/2010



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: 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

Oil and gas well treatment services; wastewater 
treatment services, water treatment services, namely, 
desalination, purification, conditioning, identifying and 
controlling microbiological organisms, cleaning of ion 
exchange resins; membrane regeneration services; 
chemical control system services relating to the 
feeding of treatment chemicals to industrial water 
systems, included in Class 40.

שירותי טיפול בבארות נפט וגז; שירותי טיפול במי שופכין,
שירותי טיפול במים, שהם התפלה, טיהור, התאמה, זיהוי
ובקרה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים, ניקוי של שרפי חילוף

יונים; שירותי התחדשות ממברנה; שירותי מערכת בקרה כימית
הקשורים להזנת כימיקלים לטיפול במערכות מים תעשייתיות,

הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

IMAGINATION AT WORK

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216345 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48125/03/2010



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.

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

אם 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: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, U.S.A.

Identification No.: 2661

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Pesticides, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides and insecticides; all included in 
class 5.

קוטלי מזיקים , תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות,
קוטלי עשבים וקוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SPARTA

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216350 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48225/03/2010



France , 14/05/2008 צרפת , 14/05/2008

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: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Perfumes and eaux de toilette; all included in class 3. פרפורמריה ואו דה טואלט; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ESCALE AU KERALA

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216430 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48325/03/2010



U.S.A. , 09/05/2008 ארה"ב , 09/05/2008

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: Darian and Alexia Bregman

Address: Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69759

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

Vitamins, nutritional supplements, meal replacement 
bars; all included in class 5.

ויטמינים, תוספי תזונה, חטיפים כתחליפי ארוחה; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

VUKA

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216431 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48425/03/2010



U.S.A. , 09/05/2008 ארה"ב , 09/05/2008

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: Darian and Alexia Bregman

Address: Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 69759

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

Energy drinks, sports drinks, water, soft drinks, 
beverages; all included in class 32.

משקאות אנרגיה, משקאות ספורט, מים, משקאות קלים,
משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

VUKA

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216432 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48525/03/2010



Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Hats and bowlers; all included in 25. כובעים ומגבעות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216446 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48625/03/2010



U.S.A. , 26/08/2008 ארה"ב , 26/08/2008

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: GLEN RAVEN, INC.

Address: Glen Raven, North Carolina, U.S.A.

Identification No.: 48042

(North Carolina 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

Fabrics sold in the piece for use in producing 
awnings, sun and windscreens, tents, canopies, boat  
covers and tops indoor and outdoor furniture, beach 
umbrellas, area rugs, draperies, sheers, window 
treatments; all included in class 24.

בדים הנמכרים בחתיכות לשימוש בייצור גגונים, מגני רוח
ושמש, אוהלים, חופות, חיפוי סירות וחיפוי ריהוט פנים וחוץ,
שמשיות, שטיחים גדולים, וילונות, בדים שקופים, בדים לכיסוי

חלונות; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216459 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48725/03/2010



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: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

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

CMOS sensors; video cameras equipped with CMOS 
sensors; video cameras; digital still cameras 
equipped with CMOS sensors; digital still cameras; 
mobile phones equipped with CMOS sensors; mobile 
phones; cameras equipped with CMOS sensors for 
use in broadcasting; cameras for use in 
broadcasting; cameras equipped with CMOS sensors 
for automobile use; cameras for automobile use; 
cameras equipped with CMOS sensors for security 
and surveillance purposes; cameras for security and 
surveillance purposes; all included in class 9.

;CMOS מצלמות וידאו המצוידות בחיישני ;CMOS חיישני
מצלמות וידאו; מצלמות דיגיטאליות נייחות המצוידות בחיישני
CMOS; מצלמות דיגיטאליות נייחות; טלפונים ניידים המצוידים
בחיישני CMOS; טלפונים ניידים; מצלמות מצוידות בחיישני
CMOS לשימוש בשידור; מצלמות לשימוש בשידור; מצלמות
מצוידות בחיישני CMOS לשימוש ברכב; מצלמות לשימוש
ברכב; מצלמות המצוידות בחיישני CMOS למטרות ביטחון
ומעקב; מצלמות למטרות ביטחון ומעקב; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ClearVid

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216495 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48825/03/2010



U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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: Clearshift Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69787

(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

Computer software for on-line trading services to 
facilitate the purchase and sale of services or goods 
by others via a computer network and providing 
evaluative feedback and ratings of sellers' services or 
goods, the value and prices of sellers' services or 
goods, buyers' and sellers' performance, delivery, 
and overall trading experience in connection 
therewith; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; compute database 
software featuring information in the field of 
consumer services or goods and business services 
or goods; computer database software for storing, 
managing, tracking and analyzing data in the field of 
marketing, promotion, sales, consumer services or 
goods, and business services or goods; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב לשירותי מסחר מקוונים שמטרתה להקל הקנייה
ומכירה של שירותים או סחורות על ידי אחרים דרך רשת

מחשב ולספק משוב ודירוגים של שירותי המוכרים או הסחורות,
הערך, והמחרים של שירותי המוכרים או הסחורות, ביצועי

הקונים והמוכרים, המשלוח, וחוית המסחר הכוללת בקשר לכך;
תוכנת מחשב של מסחר אלקטרוני המאפשרת למשתמשים
לבצע פעולות עסקיות באופן אלקטרוני דרך רשת מחשבים
גלובלית; תוכנת חשב של מאגר נתונים המכילה מידע בתחו
שירותי ומוצרי צרכנות ושירותים או מוצרים עסקיים; תוכנת
מחשב של מאגר נתונים לאחסון, ניהול, מעקב וניתוח מידע
בתחום השיווק, קידום מכירות, מכירות. שירותי או מוצרי

צרכנות, ושירותים או מוצרם עסקיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ZERK

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216521 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 48925/03/2010



U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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: Clearshift Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69787

(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

On-line trading services to facilitate the sale of 
services or goods by others via a computer network; 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' 
services or goods, the value and prices of sellers' 
servcies or goods, byuers; and sellers' performance, 
delivery, and overall trading experience in connection 
therewith; providing websites to facilitate the 
advertising of goodsand services between users over 
global and wide area networks adn the Internet; all 
included in class 35.

שירותי מסחר מקוונים שמטרתם להקל הקנייה של שירותים או
סחורות על ידי אחרים דרך רשת מחשב; אספקת משוב

ודירוגים המשמשים להערכה של שירותי או סחורות המוכרים,
של הערך והמחרים של שירותי או סחורות המוכרים, ביצועי
הקונים והמוכרים, המשלוח, וחווית המסחר הכוללת בקשר
לכך; אספקת אתרי אינטרנט להקלת פרסום של סחרות

ושירותים בין משתמשים דרך רשתות שטח גלובליות ורחבות
והאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ZERK

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216522 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49025/03/2010



U.S.A. , 15/05/2008 ארה"ב , 15/05/2008

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

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for storing, managing, tracking and 
analyzing data in the field of marketing, promotion, 
sales, consumer services or goods, and business 
services or goods; computer services, namely, 
designing, implementing and maintaining computer 
software for others; providing temporary use of 
customizable non-downloadable software for the 
creation, maintenance and modification of computer 
networks that provide access to a wide variety of 
topics; providing computer hardware and software 
design and development services in the field of 
advertising; providing temporary use of non-
downloadable computer communications software for 
facilitating communication between users over global 
and wide area networks and the Internet; consulting 
services relating to all of the foregoing; all included in 
class 42.

אספקת שימוש זמני של תוכנה שלא ניתנת להורדה לאפשר
למשתמשים לבצע פעולות עסקיות אלקטרוניות דרך רשת

מחשבים גלובלית; אספקת שימוש זמני של תוכנה של ניתנת
להורדה לאחסון, ניהול, מעקב וניתוח נתונים בתחום השיווק,
קידום מכירות, מכירות, שירותי או מוצרי צרכנות, ושירותים או
מוצרים עסקים; שירותי מחשב, הינו, עיצוב, יישום, ותחזוקה

של תוכנת מחשב עבור אחרים; אספקת שימוש זמני של תוכנה
הניתנת להתאמה ושלא ניתנת להורדה ליצירה, תחזוקה ושינוי

של רשתות מחשבים שמאפשרות גישה למגוון רחב של
נושאים; אספקת חמרת מחשב ושירותי עיצוב ופיתוח תוכנה
בתחום הפרסום; אספקת שימוש זמני של תוכנת תקשורת

מחשבים שלא ניתנת להורדה להקלת תקשורת בין משתמשים
מעל רשתות שטח גלובליות ורחבות והאינטרנט; שירותי ייעוץ

המתייחסים לכל הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ZERK

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216523 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49125/03/2010



Owners

Name: Clearshift Corporation

Address: Redmond, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69787

(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

י' ניסן תש"ע - 49225/03/2010



Switzerland , 04/11/2008 שוויץ , 04/11/2008

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: Gecomwert Anstalt

Address: Kirchstrasse 39  , Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 69493

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, essential oils, cosmetics, cosmetic 
products for skin care, hair lotions; all incueded in 
class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, קוסמטיקה, מוצרים
קוסמטיים לטיפוח העור, תחליבי שיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

LABOINA

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216524 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49325/03/2010



Owners

Name: SOCIETE BIC

Address: Clichy, France

Identification No.: 1218

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

Stationery articles, corection products, namely 
correction tapes for stationery, correction fluids, 
corection pens and rubber erasers; all included in 
class 16.

צרכי כתיבה, מוצרים לתיקון, קרי סרטי תיקון לנייר, נוזלי תיקון,
עטי תיקון ומחקים; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

TIPP-EX

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216525 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49425/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tarsis Agriculture & Industrial Chemicals Ltd. שם: תרסיס חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתיים בע"מ

Address: P.O.B. 10156, Petach Tikva, 49002, Israel כתובת : ת.ד.10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Identification No.: 510120405מספר זיהוי: 510120405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Tel Aviv, 65147, Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17  , תל אביב, 65147, ישראל

Chemical products for agriculture; included in class 1. מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות; נכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ספיד

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216528 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49525/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tarsis Agriculture & Industrial Chemicals Ltd. שם: תרסיס חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתיים בע"מ

Address: P.O.B. 10156, Petach Tikva, 49002, Israel כתובת : ת.ד.10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Identification No.: 510120405מספר זיהוי: 510120405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Tel Aviv, 65147, Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17  , תל אביב, 65147, ישראל

Chemical products for agriculture; included in class 1. מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות; נכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

הנטר

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216530 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49625/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tarsis Agriculture & Industrial Chemicals Ltd. שם: תרסיס חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתיים בע"מ

Address: P.O.B. 10156, Petach Tikva, 49002, Israel כתובת : ת.ד.10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Identification No.: 510120405מספר זיהוי: 510120405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Tel Aviv, 65147, Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17  , תל אביב, 65147, ישראל

Chemical products for agriculture; included in class 1. מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות; נכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

מונפורט

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216531 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tarsis Agriculture & Industrial Chemicals Ltd. שם: תרסיס חברה לכימיקלים חקלאיים ותעשייתיים בע"מ

Address: P.O.B. 10156, Petach Tikva, 49002, Israel כתובת : ת.ד.10156, פתח תקוה, 49002, ישראל

Identification No.: 510120405מספר זיהוי: 510120405

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Carmel & Co. Adv.,

Address: Tel Aviv, 65147, Israel

שם: שי כרמל ושות', עו"ד

כתובת : כפר סבא 17  , תל אביב, 65147, ישראל

Chemical products for agriculture; included in class 1. מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות; נכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

דרקולה

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216532 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49825/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: ENERGY TEAM LTD שם: אנרג'י טים בע"מ

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 514198977מספר זיהוי: 514198977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raphael Farkash, Adv.

Address: Twin Towers 1 33Jabotinsky St., Ramat Gan, 
52511, Israel

שם: רפאל פרקש, עו"ד

כתובת : מגדלי התאומים  1 ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 52511,
ישראל

Business and personal coaching and project 
management; included in class 35.

אימון עסקי ואישי וניהול פרוייקטים; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216533 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 49925/03/2010



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.

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

אם 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: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and medicinal preparations and 
substances to treat cancer, autoimmune diseases 
and disorders, and blood diseases and disorders; all 
incuded in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים ורפואיים לטיפול בסרטן, מחלות
והפרעות אוטואימוניות, ובמחלות והפרעות הדם; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ENVALIO

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216596 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50025/03/2010



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.

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

אם 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: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and medicinal preparations and 
substances to treat cancer, autoimmune diseases 
and disorders, and blood diseases and disorders; all 
incuded in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים ורפואיים לטיפול בסרטן, מחלות
והפרעות אוטואימוניות, ובמחלות והפרעות הדם; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BOXIDRA

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216597 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50125/03/2010



Switzerland , 20/06/2008 שוויץ , 20/06/2008

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.

The colors appearing in the mark are: red in pantone 
shade 485C/U, pantone shade process black C/U, 
cool gray in pantone shade 3 C/U and blue in 
pantone shade 285C/U.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום בגוון פנטון  485C/U, גוון
פנטון הליך שחור C/U, אפור קריר בגוון פנטון C/U 3 וכחול

.285C/U בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Sefar Holding AG

Address: Freibach  , Thal, 9425, Switzerland

Identification No.: 57124

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Technical fabrics for filtration and screen printing, 
including fabrics for sifting and stencil fabrics for 
printing; all included in class 24.

אריגים טכניים לסינון ולהדפסת מסך, כולל אריגים לניפוי ואריגי
סטנסיל להדפסה; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216598 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50225/03/2010



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: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive  , Santa Clara, CA,, 
U.S.A.

Identification No.: 61171

(Delaware 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

Lasers not for medical use; included in class 9. לייזר לא לשימוש רפואי; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

GENESIS

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216604 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50325/03/2010



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: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17760

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders, 
especially for hyponatremia, congenital anomalies of 
urinary system, polycystic kidney disease indication, 
menstruation disorders, hypertension, edema, 
ascites, heart failure, renal function disorder, 
vasopressin parasecretion syndrome, 
hepatocirrhosis, hypokalemia, diabetic and circulation 
disorder; vasodilators; hypotensive agents; water 
diuretics; platelet agglutination inhibitor; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות כלי דם ולב; תכשירים
רוקחיים לטיפול בהפרעות מטבוליות, במיוחד עבור תת-נתרן
בדם, אנומליות מולדות של מערכת השתן, התווית מחלת כליות
פוליציסטית, הפרעות בווסת, יתר לחץ דם, בצקת, מיימת, כשל
לבבי, הפרעת תפקוד כלייתי, סינדרום הפרשה חריגה של
וזופרסין, שחמת, תת-אשלגן בדם, הפרעה סוכרתית ושל

מחזור הדם; מרחיבי כלי דם; גורמי תת לחץ דם; משתני מים;
מעכב איגלוטינצית טסיות דם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SAMSCA

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216605 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50425/03/2010



United Kingdom , 12/05/2008 ממלכה מאוחדת , 12/05/2008

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

SOUS LES ALIZES

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216606 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50525/03/2010



United Kingdom , 12/05/2008 ממלכה מאוחדת , 12/05/2008

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

Nuit D'orient

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216607 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50625/03/2010



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 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

Medical apparatus and instruments; injectors, 
needles and syringes for medical purposes; all 
included in class 10.

מכשירים וכלים רפואיים; מכשירים להזרקה, מחטים, ומזרקים
למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

EXTAJECT

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216608 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50725/03/2010



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 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

Medical apparatus and instruments; injectors, 
needles and syringes for medical purposes; all 
included in class 10.

מכשירים וכלים רפואיים; מכשירים להזרקה, מחטים, ומזרקים
למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

EXTAVIJECT

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216609 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50825/03/2010



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 Laryngeal Mask Company Limited

Address: Mahe, Seychelles

Identification No.: 60406

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

Surgical and medical apparatus and instruments; 
blankets, pads, mattresses and other articles of 
bedding for medical purposes; electrically heated 
blankets and pads for monitoring and regulating 
patient temperature all for medical purposes; 
electrical power supply and control units for use with 
medical blankets and pads for the monitoring and 
regulating of patient temperature; patient warming 
systems comprising heated blankets, pads and other 
forms of covering and power units for their operation; 
electrically heated blankets, pads and other forms of 
covering or wrapping for the warming of intravenous 
fluids and electrical power supply and control units 
for the use therewith, all for medical purposes; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 10.

התקנים ומכשירים כירורגים ורפואיים; שמיכות, רפידות,
מזרנים ופריטים אחרים להצעה עבור מטרות רפואיות; שמיכות
ורפידות מחוממות חשמלית לניטור וויסות טמפרטורת חולה
כולם עבור מטרות רפואיות; אספקת כוח חשמלית ויחידות

פיקוח לשימוש עם שמיכות רפואיות ורפידות עבור ניטור וויסות
של טמפרטורת חולה; מערכות חימום חולה המורכבות

משמיכות מחוממות, רפידות וצורות אחרות של כיסוי ויחידות
כוח להפעלתן; שמיכות מחוממות חשמלית, רפידות וצורות

אחרות של כיסוי או עטיפה עבור חימום של נוזלים תוך ורידיים
ואספקת כוח חשמלית ויחידות פיקוח לשימוש בזאת, כולם
למטרות רפואיות; חלקים ומתאמים לכל הסחורות שנאמרו

לעיל; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

LMA PERFECTEMP

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216610 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 50925/03/2010



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 CLOROX COMPANY

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

Identification No.: 7008

(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

All-purpose cleaners; all included in class 3. מנקים לכל מטרה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

GREEN WORKS

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216611 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51025/03/2010



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 CLOROX COMPANY

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

Identification No.: 7008

(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

Disinfectants; all included in class 5. חומרי חיטוי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GREEN WORKS

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216612 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51125/03/2010



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 CLOROX COMPANY

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

Identification No.: 7008

(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

Plastic bags for packaging, freezer bags, plastic 
bags, general purpose bags, plastic bags and wraps; 
all included in class 16.

שקיות פלסטיק לאריזות, שקיות למקפיא, שקיות פלסטיק,
שקיות למטרות כלליות, שקיות ועטיפות פלסטיק; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

GREEN WORKS

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216613 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51225/03/2010



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 CLOROX COMPANY

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

Identification No.: 7008

(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

Rigid plastic containers for household and kitchen 
use, household storage containers; all included in 
class 21.

מיכלי פלסטיק קשיחים לשימוש במשק הבית ובמטבח, מיכלי
אחסון למשק הבית; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

GREEN WORKS

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216614 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51325/03/2010



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 CLOROX COMPANY

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

Identification No.: 7008

(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

Animal litter, cat litter, granular fluid-absorbent 
material used as litter for small animals, cat litter also 
used to absorb oil, grease, water and the like from 
floors and similar surfaces; all included in class 31.

מצע לפסולת חיות, מצע לפסולת חתולים, חומר גרגרי סופג
נוזלים המשמש כמצע לפסולת לבעלי חיים קטנים, מצע

לפסולת חתולים המשמש גם לספיגת שמן, גריז, מים ודומים
ממרצפות וממשטחים דומים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

GREEN WORKS

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216615 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51425/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Leather (Preservatives for --- ) [oils and greases]; 
Industrial oil; Motor oil; Lubricating oil; Oleine; Fuel; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Ceresine; 
Nightlights [candles]; Dust removing preparations; 
Gear oil; Non-slipping preparations for belts; Fuel oil; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Motor fuel; 
Firelighters; all included in class 04.

עור (חומרים משמרים עבור---) [שמנים וחומרי סיכה]; שמן
תעשייתי; שמן מנועים;  שמן סיכה; שמן סיכה מסוג אולאין,
דלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; קרסין; אורות לילה

[נרות]; תכשירים להסרת אבק; שמן גיר; תכשירים לא-מחליקים
לחגורות; שמן לדלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; דלק

למנועים; מצתים; כולם כלולים בסיווג 04.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216617 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51525/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Carriers (Luggage --) for vehicles; Cycle cars; 
Automobiles; Chassis (Vehicle-); Wheels (Vehicle-); 
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
Engines for land vehicles; Automobile bodies; Tires 
for vehicle wheels;  Upholstery for vehicles;  Bumper 
(Vehicle-);  Axles for vehicles;  Air bags [safety 
devices for automobiles]; Shock absorbers for 
automobiles;  Vehicle seats;  Gear boxes for land 
vehicles; Vehicle suspension springs; Transmission 
shafts for land vehicles;  Anti-theft devices for 
vehicles;  Trucks;  Boats; all included in class 12.

מנשאים (למזוודה&#8212;) לרכבים; רכבים; שלדה (רכב-);
גלגלים (רכב-); רכבים לתנועה ביבשה, אוויר, מים או מסילה;
מנועים עבור רכבים יבשתיים; מרכבים לרכבים; צמיגים עבור
גלגלי רכב; ריפוד לרכבים; פגוש (רכב-); סרנים לרכבים; כריות

אוויר [מתקני בטיחות לרכבים]; בולמי זעזועים לרכבים;
מושבים לרכב; קופסאות גיר לרכבים יבשתיים; מתלים לרכב;
מוטות הנעה לרכבים יבשתיים; מתקנים נגד גניבה עבור

רכבים; משאיות; ספינות; כולם כלולים בסיווג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216618 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51625/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Building construction supervision; Construction; 
Machinery installation, maintenance and repair; 
Motor vehicle maintenance and repair; Airplane 
maintenance and repair; Installation and repair of 
entertainment and sports apparatus; Spraying 
services; Upholstering; Shipbuilding;  Disinfecting; 
Motor vehicle wash; Greasing (Vehicle &#8212;); 
Polishing (Vehicle &#8212;); Anti-rust treatment for 
vehicles; Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; Retreading of tires [tyres]; all included 
in class 37.

השגחה על בנית בניין; בנייה; התקנת מכונות, אחזקה ותיקון;
אחזקת ותיקון רכב מנועי; אחזקת ותיקון מטוס; התקנה ותיקון
מתקנים לבידור וספורט; שירותי ריסוס; ריפוד; בניית ספינות;
חיטוי ושטיפת רכב מנועי; גירוז (רכב-); ביצוע פוליש (רכב);
טיפול נגד חלודה לרכבים; תחנות שירות לרכב (תדלוק

ואחזקה); מעיכה מחדש (רהטרדינג) של צמיגים; כולם כלולים
בסיווג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216619 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51725/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Leather (Preservatives for --- ) [oils and greases]; 
Industrial oil; Motor oil; Lubricating oil; Oleine; Fuel; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Ceresine; 
Nightlights [candles]; Dust removing preparations; 
Gear oil; Non-slipping preparations for belts; Fuel oil; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Motor fuel; 
Firelighters; all included in class 04.

עור (חומרים משמרים עבור---) [שמנים וחומרי סיכה]; שמן
תעשייתי; שמן מנועים;  שמן סיכה; שמן סיכה מסוג אולאין,
דלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; קרסין; אורות לילה

[נרות]; תכשירים להסרת אבק; שמן גיר; תכשירים לא-מחליקים
לחגורות; שמן לדלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; דלק

למנועים; מצתים; כולם כלולים בסיווג 04.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216620 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51825/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Carriers (Luggage --) for vehicles; Cycle cars; 
Automobiles; Chassis (Vehicle-); Wheels (Vehicle-); 
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
Engines for land vehicles; Automobile bodies; Tires 
for vehicle wheels;  Upholstery for vehicles;  Bumper 
(Vehicle-);  Axles for vehicles;  Air bags [safety 
devices for automobiles]; Shock absorbers for 
automobiles;  Vehicle seats;  Gear boxes for land 
vehicles; Vehicle suspension springs; Transmission 
shafts for land vehicles;  Anti-theft devices for 
vehicles;  Trucks;  Boats; all included in class 12.

מנשאים (למזוודה&#8212;) לרכבים; רכבים; שלדה (רכב-);
גלגלים (רכב-); רכבים לתנועה ביבשה, אוויר, מים או מסילה;
מנועים עבור רכבים יבשתיים; מרכבים לרכבים; צמיגים עבור
גלגלי רכב; ריפוד לרכבים; פגוש (רכב-); סרנים לרכבים; כריות

אוויר [מתקני בטיחות לרכבים]; בולמי זעזועים לרכבים;
מושבים לרכב; קופסאות גיר לרכבים יבשתיים; מתלים לרכב;
מוטות הנעה לרכבים יבשתיים; מתקנים נגד גניבה עבור

רכבים; משאיות; ספינות; כולם כלולים בסיווג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216621 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 51925/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Building construction supervision; Construction; 
Machinery installation, maintenance and repair; 
Motor vehicle maintenance and repair; Airplane 
maintenance and repair; Installation and repair of 
entertainment and sports apparatus; Spraying 
services; Upholstering; Shipbuilding;  Disinfecting; 
Motor vehicle wash; Greasing (Vehicle &#8212;); 
Polishing (Vehicle &#8212;); Anti-rust treatment for 
vehicles; Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; Retreading of tires [tyres]; all included 
in class 37.

השגחה על בנית בניין; בנייה; התקנת מכונות, אחזקה ותיקון;
אחזקת ותיקון רכב מנועי; אחזקת ותיקון מטוס; התקנה ותיקון
מתקנים לבידור וספורט; שירותי ריסוס; ריפוד; בניית ספינות;
חיטוי ושטיפת רכב מנועי; גירוז (רכב-); ביצוע פוליש (רכב);
טיפול נגד חלודה לרכבים; תחנות שירות לרכב (תדלוק

ואחזקה); מעיכה מחדש (רהטרדינג) של צמיגים; כולם כלולים
בסיווג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216622 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52025/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Leather (Preservatives for --- ) [oils and greases]; 
Industrial oil; Motor oil; Lubricating oil; Oleine; Fuel; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Ceresine; 
Nightlights [candles]; Dust removing preparations; 
Gear oil; Non-slipping preparations for belts; Fuel oil; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Motor fuel; 
Firelighters; all included in class 04.

עור (חומרים משמרים עבור---) [שמנים וחומרי סיכה]; שמן
תעשייתי; שמן מנועים;  שמן סיכה; שמן סיכה מסוג אולאין,
דלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; קרסין; אורות לילה

[נרות]; תכשירים להסרת אבק; שמן גיר; תכשירים לא-מחליקים
לחגורות; שמן לדלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; דלק

למנועים; מצתים; כולם כלולים בסיווג 04.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216623 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52125/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Carriers (Luggage --) for vehicles; Cycle cars; 
Automobiles; Chassis (Vehicle-); Wheels (Vehicle-); 
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
Engines for land vehicles; Automobile bodies; Tires 
for vehicle wheels;  Upholstery for vehicles;  Bumper 
(Vehicle-);  Axles for vehicles;  Air bags [safety 
devices for automobiles]; Shock absorbers for 
automobiles;  Vehicle seats;  Gear boxes for land 
vehicles; Vehicle suspension springs; Transmission 
shafts for land vehicles;  Anti-theft devices for 
vehicles;  Trucks;  Boats; all included in class 12.

מנשאים (למזוודה&#8212;) לרכבים; רכבים; שלדה (רכב-);
גלגלים (רכב-); רכבים לתנועה ביבשה, אוויר, מים או מסילה;
מנועים עבור רכבים יבשתיים; מרכבים לרכבים; צמיגים עבור
גלגלי רכב; ריפוד לרכבים; פגוש (רכב-); סרנים לרכבים; כריות

אוויר [מתקני בטיחות לרכבים]; בולמי זעזועים לרכבים;
מושבים לרכב; קופסאות גיר לרכבים יבשתיים; מתלים לרכב;
מוטות הנעה לרכבים יבשתיים; מתקנים נגד גניבה עבור

רכבים; משאיות; ספינות; כולם כלולים בסיווג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216624 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52225/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Building construction supervision; Construction; 
Machinery installation, maintenance and repair; 
Motor vehicle maintenance and repair; Airplane 
maintenance and repair; Installation and repair of 
entertainment and sports apparatus; Spraying 
services; Upholstering; Shipbuilding;  Disinfecting; 
Motor vehicle wash; Greasing (Vehicle &#8212;); 
Polishing (Vehicle &#8212;); Anti-rust treatment for 
vehicles; Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; Retreading of tires [tyres]; all included 
in class 37.

השגחה על בנית בניין; בנייה; התקנת מכונות, אחזקה ותיקון;
אחזקת ותיקון רכב מנועי; אחזקת ותיקון מטוס; התקנה ותיקון
מתקנים לבידור וספורט; שירותי ריסוס; ריפוד; בניית ספינות;
חיטוי ושטיפת רכב מנועי; גירוז (רכב-); ביצוע פוליש (רכב);
טיפול נגד חלודה לרכבים; תחנות שירות לרכב (תדלוק

ואחזקה); מעיכה מחדש (רהטרדינג) של צמיגים; כולם כלולים
בסיווג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216625 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52325/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Leather (Preservatives for --- ) [oils and greases]; 
Industrial oil; Motor oil; Lubricating oil; Oleine; Fuel; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Ceresine; 
Nightlights [candles]; Dust removing preparations; 
Gear oil; Non-slipping preparations for belts; Fuel oil; 
Additives, non-chemical, to motor fuel; Motor fuel; 
Firelighters; all included in class 04.

עור (חומרים משמרים עבור---) [שמנים וחומרי סיכה]; שמן
תעשייתי; שמן מנועים;  שמן סיכה; שמן סיכה מסוג אולאין,
דלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; קרסין; אורות לילה

[נרות]; תכשירים להסרת אבק; שמן גיר; תכשירים לא-מחליקים
לחגורות; שמן לדלק; תוספים לא כימיים לדלק מנועי; דלק

למנועים; מצתים; כולם כלולים בסיווג 04.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216626 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52425/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Carriers (Luggage --) for vehicles; Cycle cars; 
Automobiles; Chassis (Vehicle-); Wheels (Vehicle-); 
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
Engines for land vehicles; Automobile bodies; Tires 
for vehicle wheels;  Upholstery for vehicles;  Bumper 
(Vehicle-);  Axles for vehicles;  Air bags [safety 
devices for automobiles]; Shock absorbers for 
automobiles;  Vehicle seats;  Gear boxes for land 
vehicles; Vehicle suspension springs; Transmission 
shafts for land vehicles;  Anti-theft devices for 
vehicles;  Trucks;  Boats; all included in class 12.

מנשאים (למזוודה&#8212;) לרכבים; רכבים; שלדה (רכב-);
גלגלים (רכב-); רכבים לתנועה ביבשה, אוויר, מים או מסילה;
מנועים עבור רכבים יבשתיים; מרכבים לרכבים; צמיגים עבור
גלגלי רכב; ריפוד לרכבים; פגוש (רכב-); סרנים לרכבים; כריות

אוויר [מתקני בטיחות לרכבים]; בולמי זעזועים לרכבים;
מושבים לרכב; קופסאות גיר לרכבים יבשתיים; מתלים לרכב;
מוטות הנעה לרכבים יבשתיים; מתקנים נגד גניבה עבור

רכבים; משאיות; ספינות; כולם כלולים בסיווג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216627 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52525/03/2010



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

תנאים/הודעות

Owners

Name: Haima Investment Group Co., Ltd.

Address: China

Identification No.: 69803

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

Building construction supervision; Construction; 
Machinery installation, maintenance and repair; 
Motor vehicle maintenance and repair; Airplane 
maintenance and repair; Installation and repair of 
entertainment and sports apparatus; Spraying 
services; Upholstering; Shipbuilding;  Disinfecting; 
Motor vehicle wash; Greasing (Vehicle &#8212;); 
Polishing (Vehicle &#8212;); Anti-rust treatment for 
vehicles; Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; Retreading of tires [tyres]; all included 
in class 37.

השגחה על בנית בניין; בנייה; התקנת מכונות, אחזקה ותיקון;
אחזקת ותיקון רכב מנועי; אחזקת ותיקון מטוס; התקנה ותיקון
מתקנים לבידור וספורט; שירותי ריסוס; ריפוד; בניית ספינות;
חיטוי ושטיפת רכב מנועי; גירוז (רכב-); ביצוע פוליש (רכב);
טיפול נגד חלודה לרכבים; תחנות שירות לרכב (תדלוק

ואחזקה); מעיכה מחדש (רהטרדינג) של צמיגים; כולם כלולים
בסיווג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216628 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52625/03/2010



Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 800088

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Mobile devices and peripherals; included in class 9. התקנים ניידים וציוד היקפי; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ANDROID

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216644 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52725/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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 imitation of leather, handbags, wallets, 
luggage, attache cases, carryall, briefcases, sport 
bags, traveling trunks, carry-on bags, shoulder bags, 
garment bags for traveling, key cases, umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips, harnesses, saddlery; 
all included in class 18.

עור וחיקויי עור, תיקי יד, ארנקים, מטען, תיקי מנהלים, תרמיל,
תיקי מסמכים, תיקי ספורט, תיבות נסיעה, תיקי נשיאה, תיקי
כתף, חליפונים לנסיעות, תיקי מפתח, מטריות, שמשיות,

מקלות הליכה, שוטים, רתמות, אוכפים; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216649 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52825/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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

Textile fabrics for use in the manufacture of clothing, 
fake leather fabrics, fabrics for boots and shoes; bath 
linen; bed linen; blankets, curtains, covers for 
furniture, handkerchiefs, kitchen towels; all included 
in class 24.

אריגי בד לשימוש בייצור דברי הלבשה, אריגי חיקוי עור,
אריגים למגפיים ונעליים; אריגים לאמבטיה; מצעים; שמיכות,
וילונות, כיסויים לרהיטים, ממחטות, מגבות מטבח; הנכללים

כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216650 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 52925/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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

Articles of clothing for men, women and children, 
namely belts, coats, raincoats, overcoats, waistcoats, 
blouses and pullovers, jackets, pants, gowns, 
dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, 
sweaters, underwear, socks, stockings, gloves, ties, 
scarves, hats and caps, boots, shoes and slippers; all 
included in class 25.

פרטי לבוש לגברים, נשים וילדים, דהיינו חגורות, מעילים,
מעילי גשם, מעילים עליונים, וסטים, חולצות ואפודות, ג'קטים,
מכנסיים, שמלות ערב, שמלות, חליפות, כותנות ותחתוניות,
חולצות טי, סוודרים, הלבשה תחתונה, גרביים, גרבי ניילון,

כפפות, עניבות, צעיפים, כובעים וכובעי מצחיה, מגפיים, נעליים
ונעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216651 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53025/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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

Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, eau 
de toilette, eau de cologne, and essential oils for 
personal use; all included in class 3.

ניחוחות, בייחוד, בשמים, מי בושם, מי רחצה, מי קולון ושמנים
חיוניים לשימוש אישי; הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216653 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53125/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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, namely, eyeglass frames, sunglass frames, 
sunglasses, protective and safety eyewear, eyewear 
for sports, and eyewear accessories, namely, straps, 
neck cords and headstraps; all included in class 9.

משקפיים, בייחוד, מסגרות משקפיים, מסגרות משקפי שמש,
משקפי שמש, משקפיים מגנות ובטיחותיות, משקפיים עבור
ספורט, אביזרים למשקפיים, בייחוד, סרטים, קשירה לצוואר

וסרטים לראש; הכל הכלול בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216657 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53225/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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, figurines and shoe ornaments of precious  
metals; gemstone jewelry; costume jewelry not of 
precious metal or gemstones; wristwatches and 
watch cases; jewelry chains, rings, necklaces, 
earrings, cufflinks, medallions, badges, belt buckles, 
lapel pins and decorative boxes; all included in class 
14.

תכשיטים, פסלונים וקישוטים לנעל ממתכות יקרות; תכשיטים
מאבן חן, תכשיטים שאינם ממתכות יקרות או מאבני חן; שעוני
יד ומארזי שעון; שרשראות תכשיט, טבעות, ומחרוזות, עגילים,
חפתים, מדליונים, תגים, אבזמים לחגורה, סיכות לדש הבגד

וקופסאות דקורטיביות; הכל כלול בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216658 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53325/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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, purses, evening handbags and clutches; 
luggage, namely, suitcases, travel cases, travel bags 
and garment bags; jewelry cases; duffel bags, 
athletic and gym bags, knapsacks and backpacks, 
shoulder bags, tote bags, reusable shopping bags 
and leather shopping bags; overnight bags and 
cases; wallets, billfolds, passport cases and key 
cases; briefcases, attache; cases, personal digital 
assistant cases and computer cases for men and 
women; umbrellas; and animal carriers, pet collars 
and pet leashes; all included in class 18.

תיקי יד, ארנקים, תיקי יד לערב וקלאצ'ים; תיקי מטען, בייחוד,
מזוודות, מזוודות טיולים, תיקי טיולים ותיקי בגדים; מארזי

תכשיטים; תיק ספורט, תיקים לאתלטיקה ולחדר כושר, תרמיל
גב, תיק כתף, תיקים גדולים לנשיאת חפצים, תיקי קניות

לשימוש חוזר ותיקי קניות מעור; תיקי ומזוודות ללילה; ארנקים,
ארנקים לשטרות, מארז לדרכון ומארז למפתח; תיקי מסמכים,
תיק מסמכים קשיח, תיק למחשב כף יד ולמחשב לגבר ולאישה;
מטריות; מנשאים לבעלי חיים, קולרים לחיות מחמד ורצועות

לחיות מחמד; הכל כלול בסוג  18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216659 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53425/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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

Women's apparel and accessories, namely, shirts, 
blouses, sweaters, cardigans, vests, turtlenecks, 
skirts, pants, suits, dresses, gowns, caftans, pareos, 
jackets, shawls, stoles, capes, wraps, coats, jackets, 
leggings, shoes, sandals, overshoes and belts; all 
included in class 25.

בגדים ואביזרים לנשים, בייחוד חולצות, חולצות, סוודרים,
קרדיגן, אפודה, סוודר בעל צווארון גולף, חצאיות, מכנסיים,
חליפות, שמלות, גלימות, גלימות בעלות שרוולים ארוכים

הנחגרת בחגורה, פריאו, מקטורנים, צעיפים, סודר, שכמיה,
בגד עליון, מעיל, מקטרונים, חותלות, נעליים, סנדלים, ערדליים

וחגורות;  הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216660 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53525/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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

Hair accessories, namely, headbands, barrettes, 
hairpins and ornaments; artificial flowers; buttons, 
novelty buttons and pins; buckles for clothing and 
shoes; embroidery; ornamental fabric bows and 
ribbons; and zippers, fasteners and zipper pulls; all 
included in class 26.

אביזרים לשיער, בייחוד, סרטים לראש, סיכות ראש, מכבנה
וקישוטים; פרחים מלאכותיים; כפתורים, כפתורים וסיכות

חדישים; אבזמים עבור בגדים ונעלים; רקמות; קשתות וסרטים
לקישוט מבד; רוכסנים, מהדקי ומרימי רוכסן; הכל כלול בסוג

.26

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216661 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53625/03/2010



U.S.A. , 29/08/2008 ארה"ב , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: St. John Knits, Inc.

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

Identification No.: 69806

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

Retail boutiques and on-line retail store services 
featuring clothing; footwear, namely, shoes and 
sandals; handbags and luggage; eyewear; 
fragrances; jewelry; and clothing accessories; all 
included in class 35.

שירותי בוטיק קמעונאי וחנות מקוונת המציגים בגדים; הנעלה,
בייחוד נעליים וסנדלים; תיקי יד ומטען; משקפיים; ניחוחות;

תכשיטים ואביזרים לבגדים; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SOCA ST. JOHN

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216662 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53725/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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

Cosmetics, including night and day creams, 
preparations for the cleaning and the care of the face 
and of the body; bath foams, shave foams, after-
shave; foundation; nail polish; deodorants for men 
and women; soaps for hand and body; shampoos 
and hair-dyes; hair-sprays; dentifrices and 
fragrances, namely perfumes, eau de cologne, 
essential oils for personal use for men and women; 
all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, כולל קרמים ליום וללילה, תכשירים לניקוי
ולטיפוח של הפנים ושל הגוף; קצפי אמבטיה, קצפי גילוח,

אפטר-שייב; (קרם) בסיס; לכה לציפורניים; דאודורנטים לגברים
ולנשים; סבונים לידיים ולגוף; שמפו וצבע לשיער; תרסיסי
שיער; משחות שיניים וניחוחות, דהיינו בשמים, או דה קולון,
שמנים אתריים לשימוש אישי לגברים ולנשים; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216663 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53825/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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

Optical instruments, optical apparatus; spectacles, 
sunglasses, cases for spectacles, frames; 
eyeglasses, opera glasses, parts, components, 
accessories and cases for all the aforementioned 
goods; all included in class 9.

מכשירים לשימוש בראיה, התקנים לשימוש בראיה; משקפיים,
משקפי שמש, נרתיקים למשקפיים, מסגרות; משקפי ראיה,
משקפת אופרה, חלקים, רכיבים, אביזרים נלווים ונרתיקים
עבור כל הסחורות שנזכרו לעיל; הנכללים כולם בסוג  9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216664 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 53925/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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

Articles of precious metals and their alloys of 
precious metals with or without precious stones, 
namely, rings, necklaces, bracelets, brooches, 
earrings, tie-clips, cuff-links, diamonds, jewellery 
boxes; watches, wall clocks; chronometers, watch 
boxes; costume jewellery; key-rings; parts and 
accessories for the above mentioned goods; all 
included in class 14.

חפצים העשויים מתכות יקרות וסגסוגותיהן העשויים מתכות
יקרות משובצים או שאינם משובצים באבנים יקרות, דהיינו,
טבעות, שרשראות, צמידים, סיכות ראש, עגילים, סיכות

לעניבה, חפתים, יהלומים, קופסאות תכשיטים; שעונים, שעוני
קיר; כרונומטרים, קופסאות לשעונים; תכשיטים לפי הזמנה;
מחזיקי מפתחות; חלקים ואביזרים נלווים לסחורות שנזכרו

לעיל; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216665 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54025/03/2010



Italy , 04/06/2008 איטליה , 04/06/2008

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: Valentino Fashion Group S.p.A.

Address: Via Turati 16/18  , Milano, 20121, Italy

Identification No.: 69805

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

Stationery, namely paper, writing paper, paper for 
ring-binders, exercise books, address books, 
notebooks, envelopes, cards, albums, ring-binder, 
writing and marking instruments, namely pens, 
drawing pens, marker pens, pencils and leads, pen 
refills, erasers, printed matters, periodicals, books, 
cliche and depliants; all included in class 16.

צרכי כתיבה, דהיינו נייר, נייר כתיבה, נייר לקלסרי טבעות,
חוברות תרגול, ספרי כתובות, מחברות, מעטפות, כרטיסים,

אלבומים, קלסרי טבעות, כלי כתיבה וסימון, דהיינו עטים, עטים
לציור, עטי סימון, עפרונות ועופרת, מילוי לעטים, מחקים, דברי
דפוס, תקופונים, ספרים,  גלופות ועלונים מתקפלים; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216666 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54125/03/2010



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; chemical-mechanical 
polishing and cleaning machines; all included in class 
7.

מכונות עבור יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
מכונות הברקה וניקוי כימי-מכנאי; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

MOMENTUM

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216674 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54225/03/2010



European Community Trade Mark , 
28/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 28/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

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, in particular tools for machine tools, in 
particular drilling tools of hard cutting materials, 
drilling tools with removable inserts, drilling tools with 
soldered, cemented or otherwise firmly fixed inserts, 
drilling tools with removable drill bits, drilling tools 
with removable pilot, centre or guide drills, modular 
drilling tools, drilling tools with modular connection on 
the machine side (as interface and as separation 
point) and lengthening pieces; removable and fixed 
cutting inserts of hard cutting materials for drilling 
tools; pilot, centre and guide drills for drilling tools; 
support, guiding, adjustment and clamping elements 
for drilling tools; all included in class 7.

כלי מכונה, במיוחד כלים עבור כלי מכונה, במיוחד כלי קדיחה
של חומרי חיתוך קשים, כלי חיתוך בעלי תותבים הניתנים
להסרה, כלי קדיחה בעלי תותבים מולחמים, מודבקים או
מקובעים בחוזקה, כלי קדיחה בעלי קצוות קדיחה הניתנים
להסרה, כלי קדיחה בעלי נתבים הניתנים להסרה, מקדחי

מרכוז או כיוון, כלי קדיחה מודולריים, כלי קדיחה בעלי מחבר
מודולרי בצד המכונה (בתווך ובנקודת הפרדה) ויחידות הארכה;
תותבי חיתוך הניתנים להסרה וקבועים של חומרי חיתוך קשים
עבור כלי קדיחה; מקדחי ניתוב, מרכוז וכיוון עבור כלי קדיחה;
יחידות תמיכה, כיוון, התאמה והידוק עבור כלי קדיחה; כולם

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

KUB Pentron

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216678 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54325/03/2010



European Community Trade Mark , 
28/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 28/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

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, in particular tools for machine tools, in 
particular drilling tools of hard cutting materials, 
drilling tools with removable inserts, drilling tools with 
soldered, cemented or otherwise firmly fixed inserts, 
drilling tools with removable drill bits, drilling tools 
with removable pilot, centre or guide drills, modular 
drilling tools, drilling tools with modular connection on 
the machine side (as interface and as separation 
point) and lengthening pieces; removable and fixed 
cutting inserts of hard cutting materials for drilling 
tools; pilot, centre and guide drills for drilling tools; 
support, guiding, adjustment and clamping elements 
for drilling tools; all included in class 7.

כלי מכונה, במיוחד כלים עבור כלי מכונה, במיוחד כלי קדיחה
של חומרי חיתוך קשים, כלי חיתוך בעלי תותבים הניתנים
להסרה, כלי קדיחה בעלי תותבים מולחמים, מודבקים או
מקובעים בחוזקה, כלי קדיחה בעלי קצוות קדיחה הניתנים
להסרה, כלי קדיחה בעלי נתבים הניתנים להסרה, מקדחי

מרכוז או כיוון, כלי קדיחה מודולריים, כלי קדיחה בעלי מחבר
מודולרי בצד המכונה (בתווך ובנקודת הפרדה) ויחידות הארכה;
תותבי חיתוך הניתנים להסרה וקבועים של חומרי חיתוך קשים
עבור כלי קדיחה; מקדחי ניתוב, מרכוז וכיוון עבור כלי קדיחה;
יחידות תמיכה, כיוון, התאמה והידוק עבור כלי קדיחה; כולם

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

KUB K2

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216679 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54425/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Sunglasses; included in class 9. משקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216685 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54525/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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; included in class 14. שעונים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216686 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54625/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Bags, backpacks and gear bags; all included in class 
18.

תיקים, תיקי גב ותיקי ביגוד; הנכלים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216687 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54725/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Sports and casual footwear; sports and casual 
clothing, hats and caps; all incuded in class 25.

נעלי ספורט ונוחות; בגדי ספורט ונוחות, כובעים ומצחיות;
הנכלים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216688 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54825/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Sports balls, namely  basketballs, footballs, soccer 
balls, volleyballs, softballs, baseballs, tennis balls, 
golf balls, hi-bounce balls; sports equipment, namely, 
baseball gloves, basketball backboards, basketball 
nets, and portable basketball systems consisting of a 
backboard, net, pole, base and goal; Baseball 
accessories, namely baseball bats, fielding gloves, 
face masks, shin guards, chest protectors, batting 
gloves, elbow pads, batting tees, bases and 
pitchback machines; volleyball net systems 
composed primarily of volleyball nets, poles, spikes, 
balls, court marking kits and combination kit packs 
consisting of the aforementioned item; all included in 
class 28.

כדורי ספורט, דהיינו כדורי כדורסל, כדורי רגבי, כדורי כדורגל,
כדורי כדור אף, כדורי סופטבול, כדורי בייסבול, כדורי טניס,
כדורי גולף, כדורי הקפצה לגובה; ציוד ספורט, דהיינו כפפות
בייסבול, לוחות כדורסל, רשתות כדורסל, ומערכות כדורסל
ניידות המכילות לוח כדורסל, רשת, מוט, בסיס ומטרה; ציוד
בייסבול, דהיינו מחבטי בייסבול, כפפות מגרש, מסכות פנים,
מגני שוק, מגני חזה, כפפות חבטה, רפידות מרפקים, מתקני
חבטה, בסיסים ומכונות זריקה חוזרת; מערכות רשת כדור אף
המורכבות בעיקר מרשת כדור אף, מוטות, יתדות, כדורים,
ערכות סימון מגרש וחבילות של שילובים המכילות את
הפריטים המצויינים לעיל; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216689 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 54925/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Sunglasses; included in class 9. משקפי שמש; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216690 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55025/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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; included in class 14. שעונים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216691 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55125/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Bags, backpacks and gear bags; all included in class 
18.

תיקים, תיקי גב ותיקי ביגוד; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216692 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55225/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Sports and casual footwear; sports and casual 
clothing, hats and caps; all incuded in class 25.

נעלי ספורט ונוחות; בגדי ספורט ונוחות, כובעים ומצחיות;
הנכלים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216693 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55325/03/2010



Owners

Name: SGG Lisco LLC

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

Identification No.: 55256

(Delaware Limited Liability Company)

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

Sports balls, namely  basketballs, footballs, soccer 
balls, volleyballs, softballs, baseballs, tennis balls, 
golf balls, hi-bounce balls; sports equipment, namely, 
baseball gloves, basketball backboards, basketball 
nets, and portable basketball systems consisting of a 
backboard, net, pole, base and goal; Baseball 
accessories, namely baseball bats, fielding gloves, 
face masks, shin guards, chest protectors, batting 
gloves, elbow pads, batting tees, bases and 
pitchback machines; volleyball net systems 
composed primarily of volleyball nets, poles, spikes, 
balls, court marking kits and combination kit packs 
consisting of the aforementioned item; all included in 
class 28.

כדורי ספורט, דהיינו כדורי כדורסל, כדורי רגבי, כדורי כדורגל,
כדורי כדור אף, כדורי סופטבול, כדורי בייסבול, כדורי טניס,
כדורי גולף, כדורי הקפצה לגובה; ציוד ספורט, דהיינו כפפות
בייסבול, לוחות כדורסל, רשתות כדורסל, ומערכות כדורסל
ניידות המכילות לוח כדורסל, רשת, מוט, בסיס ומטרה; ציוד
בייסבול, דהיינו מחבטי בייסבול, כפפות מגרש, מסכות פנים,
מגני שוק, מגני חזה, כפפות חבטה, רפידות מרפקים, מתקני
חבטה, בסיסים ומכונות זריקה חוזרת; מערכות רשת כדור אף
המורכבות בעיקר מרשת כדור אף, מוטות, יתדות, כדורים,
ערכות סימון מגרש וחבילות של שילובים המכילות את
הפריטים המצויינים לעיל; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216694 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55425/03/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of rheumatological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
ראומטולוגיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PRONIVIS

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216703 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55525/03/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of rheumatological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
ראומטולוגיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LOBREVO

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216704 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55625/03/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of rheumatological diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
ראומטולוגיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

KLIRACT

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216705 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55725/03/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
endocrinological diseases and disorders, oncological 
diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, infertility diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders,  rheumatological 
diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders, all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות של אי פריון, מחלות
והפרעות של הריאות, מחלות והפרעות ראומטולוגיות, מחלות

והפרעות גנטיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

BRELYSE

Application Date 18/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216706 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55825/03/2010



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: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Infant formula; infant formula fortified with vitamins 
and minerals; hypoallergenic infant formula and food 
for babies; all included in class 5.

פורמולה לתינוקות; פורמולה לתינוקות מחוזקת בויטמינים
ובמינרלים; פורמולה היפואלרגנית לתינוקות ואוכל היפו אלרגני

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216708 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 55925/03/2010



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: Mead Johnson & Company

Address: Evansville, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 209

(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

Milk and milk products; powdered milk; powdered 
preparations for making milk beverages; milk based 
drinks; milk substitutes; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; אבקת חלב; תכשירי אבקה להכנת משקאות
חלב; משקאות על בסיס חלב; תחליפי חלב; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216709 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: TAMAR ZOHAR SHIR שם: תמר זוהר שיר

Address: Karkur, Israel כתובת : כרכור, ישראל

Identification No.: 69816מספר זיהוי: 69816

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

A Computer program for a personality diagnosis in 
accordance with Palmistry (Chirology); includes in 
class 9.

תוכנת מחשב לאבחון אישיות על-פי תורת קריאת כף-היד
(הכירולוגיה); הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

HAND 2 HAND

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216744 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Orbond Gypsum & Gypsum Products 
Industries Ltd.

שם: אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

Address: 30 Hacharoshet St. P.o.b. 54, Or Yehuda, 
60375, Israel

כתובת : רחוב החרושת 30 ת"ד 54, אור יהודה, 60375, ישראל

Identification No.: 511581084מספר זיהוי: 511581084

Gypsum for rapid fixing and repairs; all included in 
class 19.

גבס מהיר לתיקונים; כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

SNELGIPS

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216756 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56225/03/2010



Owners

Name: IMPRONTA CERAMICHE S.p.A.

Address: Modena (MO), Italy

Identification No.: 69820

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

Ceramic tiles for floors and coverings, raw materials 
for ceramic , namely clay, quartz and feldspatic 
materials; all included in class 19.

מרצפות קרמיקה עבור רצפות וכיסויים, חומרים גולמיים עבור
קרמיקה, בייחוד חומרי חמר, קווארץ ופצלת השדה; הכל כלול

במחלקה 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

BLADE

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216763 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56325/03/2010



Georgia , 06/08/2008 גרוזיה , 06/08/2008

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

Advertising, business management and business 
administration services, including advertising, 
business management and business administration 
services for the provision, use and promotion of 
banking and financial services of all kinds; 
advertising, marketing and promotional services; 
advertising services associated with the provision of 
corporate and institutional retail sales services, 
intermediary business services relating to the 
commercialisation of goods; commercial and 
business information services; radio, television and 
on-line advertising of banking and financial services; 
promotion of goods and services; all included in class 
35.

שירותי פרסום, ניהול עסקי ואדמינסטרציה עסקית, כולל שירותי
פרסום, ניהול עסקי ואדמיניסטרציה עסקית עבור האספקה,
השימוש והקידום של שירותי בנקאות ופיננסים מכל הסוגים;
שירותי פרסום, שיווק וקידום; שירותי פרסום המשויכים עם
האספקה של שירותי מכירות קמעונאיות תאגידיות ומוסדיות,
שירותי תיווך עסקי הקשורים למסחור סחורות; שירותי מידע
מסחרי ועסקי; פרסום ברדיו, בטלוויזיה ובאופן מקוון של

שירותים בנקאיים ופיננסיים; קידום סחורות ושירותים; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216764 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56425/03/2010



Owners

Name: JSC "BANK OF GEORGIA"

Address: Tbilisi, Georgia

Identification No.: 69821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 56525/03/2010



Georgia , 06/08/2008 גרוזיה , 06/08/2008

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

כרטיסים מקודדים באופן מגנטי לנשיאת נתונים; כרטיסי מולטי
,פונקציונליות לשירותים פיננסיים; כרטיסי מזומן, כרטיסי בנק
כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב; תוכנות ופרסומי מחשב בפורמט
אלקטרוני המסופקים באופן מקוון מבסיס נתונים או ממתקנים
;(הניתנים על גבי האינטרנט (כולל דפי רשת ואתרי רשת
(תוכנות מחשב ומכשירי תקשורת רחק (כולל מודמים
;המאפשרים חיבור לבסיסי נתונים, רשתות מחשב והאינטרנט
תוכנות מחשב המאפשרות חיפוש נתונים; חלקים ומתאמים
עבור כל הסחורות הנזכרות לעיל; התקנים מוחזקים ביד
לשירותי תשלום והמרת ערך וכדי לאפשר עיבוד של שירותי
,כספומט), כרטיסי גישה) ATM מידע אישי אחר; כרטיסי
(כרטיסי זיהוי, כרטיסי מעגלים משולבים (כרטיסים חכמים
;וכרטיסים משולמים מראש ומערכות תמיכה הקשורים אליהם
קוראי כרטיסי נקודות מכירה, התקני גישה ,ATM מכונות
,מרחוק; נשאי נתונים; תוכנות מחשב לאספקת שירותי בנקאות
שירותים פיננסיים, שירותי ניהול חשבונות בנק, שירותי
,העברות כסף, שירותי תשלומים, ניתוח פיננסי ודוחות פיננסיים
;שירותי ניהול פיננסי, ושירותי מידע הקשור לבנקאות ופיננסים
תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש נתונים הקשורים לנזכרים
לעיל;פרסומים, עלוני חדשות, מגזינים, כתבי עת, חוברות
ועלונים, כולם בפורמט אלקטרוני המסופקים באופן מקוון
מבסיסי נתונים או ממתקנים הניתנים על גבי האינטרנט (כולל
,אתרי רשת); פרסומים, עלוני חדשות, מגזינים, כתבי עת
חוברות ועלונים, כולם בפורמט דיגיטלי או אלקטרוני, או ניתנים
.9או דיסקט; הנכללים כולם בסוג  CD-ROM על גבי

כרטיסים מקודדים באופן מגנטי לנשיאת נתונים; כרטיסי מולטי
פונקציונליות לשירותים פיננסיים; כרטיסי מזומן, כרטיסי בנק,
כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב; תוכנות ופרסומי מחשב בפורמט
אלקטרוני המסופקים באופן מקוון מבסיס נתונים או ממתקנים
הניתנים על גבי האינטרנט (כולל דפי רשת ואתרי רשת);
תוכנות מחשב ומכשירי תקשורת רחק (כולל מודמים)

המאפשרים חיבור לבסיסי נתונים, רשתות מחשב והאינטרנט;
תוכנות מחשב המאפשרות חיפוש נתונים; חלקים ומתאמים
עבור כל הסחורות הנזכרות לעיל; התקנים מוחזקים ביד

לשירותי תשלום והמרת ערך וכדי לאפשר עיבוד של שירותי
מידע אישי אחר; כרטיסי ATM (כספומט), כרטיסי גישה,
כרטיסי זיהוי, כרטיסי מעגלים משולבים (כרטיסים חכמים)

וכרטיסים משולמים מראש ומערכות תמיכה הקשורים אליהם;
מכונות ATM, קוראי כרטיסי נקודות מכירה, התקני גישה

מרחוק; נשאי נתונים; תוכנות מחשב לאספקת שירותי בנקאות,
שירותים פיננסיים, שירותי ניהול חשבונות בנק, שירותי

העברות כסף, שירותי תשלומים, ניתוח פיננסי ודוחות פיננסיים,
שירותי ניהול פיננסי, ושירותי מידע הקשור לבנקאות ופיננסים;
תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש נתונים הקשורים לנזכרים
לעיל;פרסומים, עלוני חדשות, מגזינים, כתבי עת, חוברות
ועלונים, כולם בפורמט אלקטרוני המסופקים באופן מקוון

מבסיסי נתונים או ממתקנים הניתנים על גבי האינטרנט (כולל
אתרי רשת); פרסומים, עלוני חדשות, מגזינים, כתבי עת,

חוברות ועלונים, כולם בפורמט דיגיטלי או אלקטרוני, או ניתנים
על גבי CD-ROM או דיסקט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216769 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56625/03/2010



Owners

Name: JSC "BANK OF GEORGIA"

Address: Tbilisi, Georgia

Identification No.: 69821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 56725/03/2010



Germany , 18/07/2008 גרמניה , 18/07/2008

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.

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

אם 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: Lantiq Deutschland GmbH

Address: Am Campeon 3, Neubiberg, 85579, Germany

Identification No.: 70886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Chips for integrated circuits; data processing 
apparatus; semiconductors; microprocessors; 
portable telephones; telephones; software for 
microprocessors and telecommunication; 
downloadable electronic publications; all included in 
class 9.

שבבים עבור מעגלים משולבים; מכשירים לעיבוד נתונים;
מוליכים למחצה; מיקרו מעבדים; טלפונים ניידים; טלפונים;

תכנה עבור מיקרו מעבדים ותקשורת רחק; פרסומים
אלקטרוניים הניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

XWAY

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216770 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56825/03/2010



U.S.A. , 25/07/2008 ארה"ב , 25/07/2008

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: bioMerieux, Inc.

Address: 100 Rodolphe Street  , Durham, North Carolina, 
U.S.A.

Identification No.: 57855

(Missouri 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

Chemicals for use in industry and science; reagents 
and media to control and detect contaminating 
substances in industrial, agricultural, cosmetic, and 
pharmaceutical products; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה ובמדע; ריאגנטים ומדיה לשליטה
ולזיהוי חומרים מזוהמים במוצרי תעשייה, חקלאות, קוסמטיקה

ורוקחות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

VITEK

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216772 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 56925/03/2010



U.S.A. , 25/07/2008 ארה"ב , 25/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: bioMerieux, Inc.

Address: 100 Rodolphe Street  , Durham, North Carolina, 
U.S.A.

Identification No.: 57855

(Missouri 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

Scientific apparatus and instruments for controlling 
and detecting containating substances in industrial, 
agro-foodstuff, cosmetic, and pharmaceutical 
products; diagnosis apparatus and instruments, not 
for medical use; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע לשליטה ולזיהוי חומרים
מזוהמים בתעשייה, מצרכי מזון חקלאיים, קוסמטיקה, ורוקחות;
התקנים ומכשירים לאבחון, שאינם לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

VITEK

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216773 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57025/03/2010



Owners

Name: NATALIA LUISA BISCHOFF

Address: Igrejinha/RS, Brazil

Identification No.: 69825

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

Boots, footwear in general, slippers, belts (clothing) 
and sandals; all included in class 25.

מגפיים, דברי הנעלה כלליים, נעלי בית, חגורות (דברי הלבשה)
וסנדלים; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216776 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57125/03/2010



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: L'Oreal Israel Ltd שם: לוריאל ישראל בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 520041757מספר זיהוי: 520041757

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

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

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
לשימוש רפואי; סבוני טואלט; דיאודורנטים לגוף; מוצרי
קוסמטיקה, שהם משחות, חלבים, תחליבים, ג'ל ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים
קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ותכשירים מרגיעים לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות
לשיער; תכשירים לצביעת השיער ולהסרת צבע מהשיער;
תכשירים לתילתול ולסלסול תמידי; תמציות שמנים לשימוש

אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

MINERIAL

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216780 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57225/03/2010



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: Mr. Christian Callegari

Address: Montendre, France

Identification No.: 69828

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

Agricultural, horticultural and forestry products and 
seeds not included in other classes; live animals, 
fresh fruits and fresh vegetables; seeds and natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, in 
particular foodstuffs for animals containing 
micronized charcoal; malt; all included in class 31.

מוצרי חקלאות, גינון ויערנות וזרעים שאינם נכללים בסוגים
אחרים; בעלי חיים חיים, פירות טריים וירקות טריים; זרעים
וצמחים ופרחים טבעיים; מוצרי מזון עבור בעלי חיים, בייחוד
מוצרי מזון המכילים פחם ממוזער עבור בעלי חיים; לתת;

הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

CARBOVET

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216786 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57325/03/2010



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: Fyfe Co. LLC

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69829

(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

Construction and civil engineering material in the 
nature of hybrid fiber/epoxy composites used for 
retrofitting or repairing structures; all included in class 
19.

חומרי בניה וחומרי הנדסה אזרחית בעלי אופי היברידי של
תערובת סיב/אפוקסי המשמשים להשבחה או תיקון מבנים;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

TYFO

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216787 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57425/03/2010



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: Fyfe Co. LLC

Address: San Diego, CA, U.S.A.

Identification No.: 69829

(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

Construction and civil engineering material in the 
nature of hybrid fiber/epoxy composites used for 
retrofitting or repairing structures; all included in class 
19.

חומרי בניה וחומרי הנדסה אזרחית בעלי אופי היברידי של
תערובת סיב/אפוקסי המשמשים להשבחה או תיקון מבנים;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

FIBRWRAP

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216788 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57525/03/2010



Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Apparatus for the relief of allergenic symptoms, 
namely allergic rhinitid (AR) and Chronic idiopathic 
urticaria (CIU) in adults and children; all included in 
class 5.

תכשיר להקלת סימפטומים אלרגיים, דהיינו נזלת אלרגית
ונזלת אורטיקריה בילדים ומבוגרים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

NOLERGY

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216798 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57625/03/2010



Ownersבעלים

Name: C.T.S. LIMITED שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Hachoresh St.  , Hod Hasharon, 45240, Israel כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Apparatus for the relief of allergenic symptoms, 
namely allergic rhinitid (AR) and Chronic idiopathic 
urticaria (CIU) in adults and children; all included in 
class 5.

תכשיר להקלת סימפטומים אלרגיים, דהיינו נזלת אלרגית
ונזלת אורטיקריה בילדים ומבוגרים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

נולרג'י

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216799 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57725/03/2010



Owners

Name: Roeckl Sprthandschuhe GmbH & Co. KG

Address: Munich, Germany

Identification No.: 69835

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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; sporting gloves; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; חפצי ופרטי התעמלות וספורט; כפפות
לצרכי ספורט; הכלולים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216800 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57825/03/2010



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: HISHTIL LTD. שם: חישתיל בע"מ

Address: Moshav Nehalim, 49950, Israel כתובת : מושב נחלים, 49950, ישראל

Identification No.: 510941784מספר זיהוי: 510941784

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

Agricultural, gardening 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

טיסן

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216803 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 57925/03/2010



Owners

Name: VACUUBRAND GMBH + CO KG

Address: Wertheim, Germany

Identification No.: 69837

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

Vacuum pumps, vacuum apparatus and vacuum
installations combined thereof; parts of the above
mentioned goods, in particular vacuum-tubes, -
connectors,
-flanges, -valves, -slide valves,
-traps, -condensation traps, -filters; fittings and
systems for central vacuum generation for a number
of decentralized vacuum apparatus; liquid suction
machines and devices for collecting liquids; machine-
like vacuum leak detector; all included in class 7.

משאבות וקום, מכשירי וקום והתקני וקום משולבים, חלקים של
הטובין האמורים לעיל, במיוחד צינורות וקום, -מחברים, -
אביזרים, -שסתומים, -שסתומי גלישה, -מלכודת, -מלכודות
עיבוי, -מסננים; אביזרים ומערכות ליצירת וקום מרכזי למספר
של מכשירי וקום מבוזרים; מכונות לשאיבת נוזלים ומתקנים
לאיסוף נוזלים; גלאי דמוי - מכונה לאיתור דליפת וקום; כולם

נכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

VACUUBRAND

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216804 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58025/03/2010



Owners

Name: VACUUBRAND GMBH + CO KG

Address: Wertheim, Germany

Identification No.: 69837

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

Measuring-, control-, regulating-, monitoring- and 
vacuum leak detecting equipment for vacuum pumps, 
vacuum apparatus and vacuum installations; vacuum 
gauges; computer software for the control, for the 
operation and for the user interface of laboratory and 
industrial equipment as well as of laboratory and 
industrial installations of any kind; laboratory 
equipment (as far as included in this class); all 
included in class 9.

מדידה-, שליטה, ויסות-, פיקוח- ומיכשור לאיתור דליפת וקום
למשאבות וקום, מכשירי וקום, והתקני וקום; מוניי וקום; תוכנת

מחשב לשליטה, להפעלה ולממשק משתמש של מיכשור
מעבדתי ותעשייתי וכן של התקנים מעבדתיים ותעשייתיים מכל
סוג; ציוד מעבדתי (ככל שנכלל בסוג זה); הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

VACUUBRAND

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216805 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58125/03/2010



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: Monki AB

Address: Box 336,  573 24 Tranas, Sweden, Sweden

Identification No.: 69843

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

Clothing, footwear, headgear; included in class 25. ביגוד, הנעלה, כובעים וכיסויי ראש למיניהם; הכל נכלל בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

MONKI

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216818 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58225/03/2010



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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail store services 
and the bringing together for the benefit of others, a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods in respect of: soaps, 
perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices; 
glasses, sunglasses;  jewellery, horologic and 
chronometric instruments, paper, cardboard and 
goods made from these materials;  printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artist´s materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites; instructional and teaching material; 
plastic materials for packing; printer´s type; printing 
blocks, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, furniture, mirrors, picture 
frames; goods 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, household or kitchen utensils 
and containers; combs and sponges; brushes; brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steel wool; unworked or semi-worked glass; 
glassware, porcelain and earthenware;  lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers; included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מנהל עסקים; תפעולי משרד; שירותים
קמעונאיים ואיסוף של מגוון טובין (למעט הובלתם) לטובת

הכלל בכדי לאפשר ללקוחות בצורה נוחה צפיית ורכישת טובין
אלה בנוגע ל: סבונים, תמרוקיה, קוסמטיקה, תחליבי שיער,
משחות שיניים; משקפיים, משקפי שמש; תכשיטים, מכשור
הורולוגי וכרונומטרי, נייר, בריסטול וטובין העשויים מחומרים
אלו; דברי דפוס; חומרים לכריכת ספרים; תצלומים; מכשירי

כתיבה; דבקים לכלי כתיבה או לשימוש ביתי; חומרים לציירים;
מכחולים; מכונות כתיבה וציוד משרדי; חומר הדרכה ולימוד;
חומרי פלסטיק לאריזה; גופן דפוס; בלוקי דפוס, עור ודמוי

וטובין העשויים מחומרים אלו, מזוודות ותיקי נסיעה, מטריות,
שמשיות, ריהוט, מראות, מסגרות לתמונות; טובין העשויים
מעץ, שעם, קנה סוף, דוקרן זרד, קרן, עצם, שנהב, מזיפה,

צדף, ענבר, צדפת הפנינים, מרשאום ותחליפים לכל החומרים
האלו, או טובין העשויים מפלסטיק, מיכלים וכלי בית או כלי
מטבח; מסרקים וספוגים; מברשות; חומרים לייצור מברשות;
פריטים לצורכי ניקוי; צמר פלדה; זכוכית לא מעובדת או

מעובדת חלקית; כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס; תחרה ורקמה
סרטים ומקלעת; כפתורים, אבזמי וו ועין, סיכות ומחטים;

פרחים סינטטיים; הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

MONKI

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216819 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58325/03/2010



Owners

Name: Monki AB

Address: Box 336,  573 24 Tranas, Sweden, Sweden

Identification No.: 69843

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

י' ניסן תש"ע - 58425/03/2010



Owners

Name: LABORATOIRES LYOCENTRE

Address: ARPAJON SUR CERE, France

Identification No.: 69846

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

Pharmaceutical and sanitary products and 
preparations, namely, tablets, biological preparations 
and chemical preparations for the treatment of gastro
-intestinal disorders, of gynecological disorders, for 
reconstituting intestinal and vaginal flora; vaginal 
capsules; medical preparations for reconstituting 
vaginal flora; medical preparations for reconstituting 
intestinal flora; bacteria used in the production of 
biological preparations for the treatment of gastro-
intestinal disorders, of gynecological disorders; all 
included in class 5.

מוצרי ותכשירי רוקחות וסניטציה, כלומר טבליות, תכשירים
ביולוגיים ותכשירים כימיים לטיפול בהפרעות גסטרו -מעיים,
בהפרעות גניקולוגיות, לשיקום הפלורה של המעיים והנרתיק;
כמוסות נרתיקיות; תכשירים רפואיים לשיקום הפלורה של
הנרתיק; תכשירים רפואיים לשיקום הפלורה של המעיים;

בקטריה לשימוש בייצור תכשירים ביולוגיים לטיפול בהפרעות
גסטרו-מעיים, של הפרעות גניקולוגיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GYNOPHILUS

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216824 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58525/03/2010



Italy , 08/09/2008 איטליה , 08/09/2008

Priority Date דין קדימה

Bedroom furniture, wardrobes, beds, sprung bed 
bases, mattresses (except for orthopedic 
mattresses), chests of drawers, bedside tables, living
-room furniture, sofas, armchairs, poufs, rocking 
chair; drawing-room furniture; TV-set table; kitchen 
furniture, chairs, tables and small tables, sideboards; 
desks and office furniture; hat-stands; lockers; 
footstools; shelvings and shelves; all included in 
class 20.

רהיטים לחדרי שינה, ארונות בגדים, מיטות, בסיסים למיטה עם
קפיצים, מזרנים (מלבד מזרנים אורתופדיים), שידות מגירות,
ארונות לילה, רהוט לסלון, ספות, כורסאות, פופים, כיסאות
נדנדה, ריהוט לחדר אורחים; שולחן למערכות טלויזיה; רהוט
למטבח, כסאות, שולחנות ושולחנות קטנים, מזנונים; שולחנות
כתיבה וריהוט משרדי; מעמד לכובעים; ארוניות; שרפרפים;

מדפים וכונניות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

ALBERTO MINOTTI

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216825 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58625/03/2010



Owners

Name: Alberto Minotti

Address: Via Tombajol 43, Verona, Sant' Ambrogio di 
Valpolicella, Italy

Identification No.: 70393

Name: MINOTTI CUCINE S.p.A.

Address: Verona, Italy

Identification No.: 69847

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

י' ניסן תש"ע - 58725/03/2010



Apparatus and installations for lighting; contact tracks 
for lighting; lighting tracks; luminaires; fluorescent 
light tubes; light bulbs; lamps; filaments for lamps; 
arc lamps; electric discharge tubes for lighting; lamp 
casings; lamp glasses, lamp hanging supports, lamp 
reflectors, lamp shades; luminous tubes for lighting; 
sockets for electric lights; torches; search lights; 
lights and lamps for cosmetic purposes; apparatus 
and lamps for tanning purposes; sun lamps in the 
form of beds, canopies, panels, table lamps or of 
standard lamps; apparatus for heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying and 
ventilating; radiation apparatus for cosmetic and 
technical purposes; heating, ventilating and/or 
cooling systems, apparatus and installations; room 
heaters, vaporizers, air cleaners and humidifiers; 
installations and apparatus, all for air-conditioning, 
humidifying and de-humidifying; filters being parts of 
or for use with the aforesaid air-conditioning 
installations or apparatus; fire hydrants; fire vents 
being parts of the aforesaid air-conditioning 
installations or apparatus; ceiling, table, pedestal and 
wall fans; apparatus and installations for water 
supply, bathing and sanitary purposes; ceiling, table, 
pedestal and wall fans; component parts for all the 
aforesaid goods; all included in class 11.;

מתקן והתקנים עבור תאורה; נתיב מגע עבור תאורה; נתיב
תאורה; מקורות אור; צינורות אור פלואורוצנטים; נורות אור;

מנורות;
חוטי להט עבור מנורות; מנורות קשת; צינורות פריקת חשמל
עבור תאורה; כיסויים למנורות; זכוכיות למנורות, תומכי תאורה
תלויים, מחזירי אור למנורה; אהילים למנורה; צינורות מאירים
עבור תאורה; שקעים עבור אורות חשמליים; אבוקות; אורות

חיפוש; אורות ומנורות למטרות
קוסמטיקה; מתקן ומנורות למטרת שיזוף; מנורות שמש בצורת
מיטות, חופות, לוחות, מנורות שולחן או מנורות רגילות; מתקן
לחימום, יצירת אדים, בישול, קירור, ייבוש ואוורור; מתקני
קרינה למטרה קוסמטית או טכנית; מערכות, מתקני והתקני

חימום, אוורור ו/או צינון; מחממי חדר, מכשירי אדים, מנקי אוויר
ומלחלחים; התקנים ומתקנים, כולם עבור מיזוג אוויר, לחלוח
והסרת לחות; מסננים לשימוש עם או שהם חלק מהתקני או
מתקני מיזוג האוויר האמורים; ברז כיבוי אש; פתחי אש שהם
חלק מהתקני או מתקני מיזוג האוויר האמורים; מאווררי תקרה,
שולחן, כן וקיר; מתקנים והתקנים למטרת אספקת מים, רחצה
והיגיינה; מאווררי תקרה, שולחן, כן וקיר; חלקים מרכיבים עבור

כל הטובין
האמורים; הכל כלול בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216830 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 58825/03/2010



Owners

Name: FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING 
(HOLDING) B.V.

Address: Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 29243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 58925/03/2010



Starters for electric lamps, electronic starters for 
fluorescent lamps, ballasts for lamps and lighting 
fittings, electrical transformers for use with lighting, 
lighting transformers, UV photocells; computer 
software, computer discs and CD ROMs featuring 
information relating to lighting, lighting products, 
lighting design and lighting technology; radio 
transmitting and radio receiving apparatus; television 
transmitting and television receiving apparatus; 
sound recording, sound transmitting and sound 
reproducing apparatus; computers; computer and 
video monitors; computer-based control apparatus; 
combinations of two or more of any of the aforesaid 
goods; voltage surge protectors; light meters; electro-
mechanical and electronic temperature and/or timer 
controls; controllers for heating, ventilating and/or 
cooling systems; thermostats, clock thermostats, 
programmable thermostats, programmers, timers, 
comfort controls, temperature sensors, thermostatic 
radiator valves; wiring boxes and connectors for any 
of the above; electric wires and cables; meters 
(recording), ammeters and voltmeters, electric relays, 
distribution boards, fuses (electric); transformers; 
electrical and electronic instruments and apparatus, 
all for testing, measuring, recording, analysing or 
control; switchgear, circuit breakers; electrical circuit 
components, relays, reactors, thermistors and 
rectifiers; component parts for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

מתנעים עבור מנורות חשמליות, מתנעים אלקטרוניים עבור
מנורות פלואורוצנט, זיבורית עבור מנורות ואביזרי תאורה,
שנאים חשמליים לשימוש עם תאורה, שנאי תאורה, תאים
פוטואלקטריים אולטרא סגולים; תוכנת מחשב, תקליטור

ותקליטור לקריאה בלבד המציגים מידע הקשור לתאורה, מוצרי
תאורה, עיצוב תאורה וטכנולוגית תאורה; מתקן משדר וקולט
רדיו; מתקן משדר טלוויזיה וקולט טלוויזיה; מתקן מקליט קול,
משדר קול ומשחזר קול; מחשבים; מוניטורים למחשב ולווידאו;
מתקן פיקוח מבוסס מחשב; צירוף של שניים או יותר מהטובין

האמורים; מגני עליית מתח חשמלי; מדי אור; כלי וויסות
טמפרטורה ו/או שעון עצר אלקטרו-מכאני ואלקטרוני; כלי וויסות
עבור מערכות חימום, אוורור ו/או צינון; ווסת-חום, שעון וסת
חום, ווסת חום ניתן לתכנות, מתכנתים, שעון עצר, מווסתי
נוחות (comfort controls), חישני טמפרטורה, ווסתי חום

למצנן; קופסאות חיווט ומוליכים למי מהלמעלה; חוטים וכבלים
חשמליים; מדים (רושמים), מד אמפר ומד וולטים, ממסרים
חשמליים, לוחות הפצה; נתיכים (חשמליים) ;שנאים; מתקנים
ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים, כולם עבור בדיקה, מדידה,

רישום, ניתוח או פיקוח; ציוד מיתוג ווויסות, "שובר
מעגל" (מפסק אוטומטי), רכיבי מעגל חשמלי, ממסרים,

מגיבים, נגדים רגשי-חום ומישרי זרם; חלקים מרכיבים עבור כל
הטובין האמורים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216831 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59025/03/2010



Owners

Name: FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING 
(HOLDING) B.V.

Address: Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 29243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 59125/03/2010



י' ניסן תש"ע - 59225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Security services for the protection of property and 
individuals including personal body guard services 
and special security assignments; security services 
for organizations security and access control 
consultants; investigation, intelligence, security and 
guard services and related information services; 
security of mass crowd events; counter-terrorism 
services; providing of technical solution for safety and 
security; consulting, private training, coaching 
services for individuals and companies; teaching for 
coaches and groups; security system including 
guarding, protecting, shielding and monitoring. 
identification services namely identifying people; 
consultation services relating to safety; consultancy 
and evaluation with respect to security and risk 
issues, including concerning the security of persons; 
consultancy in relation to the security of commercial 
companies against accidents theft and burglary; 
security management services. consulting and 
information services relating to the above mentioned 
services; costomized integrative      solutions in the 
fields of civilian security and counter-terrorism to the 
intelligence and investigations all services included in 
class 45.

שירותי אבטחה להגנה של נכסים ושל פרטים כולל אבטחת
אישים ומשימות אבטחה מיוחדות; שירותי ביטחון לארגונים;
יעוץ בנושא אבטחה ובקרת גישה; שירותי חקירות מידע,
אבטחה ושמירה ושירותי מידע הקשורים אליהם; אבטחת

אירועים מרובי קהל; שירותי אנטי טרור; מתן שירותים טכניים
לביטחון ואבטחה; ייעוץ, אימון אישי, שירותי קואצ'ינג לאנשים

פרטיים ולחברות; הדרכה, סדנאות וקורסים למאמנים
ולקבוצות. שירותי מוקד לשמירה, אבטחה, מיגון ובקרה;
שירותי זיהוי שהם זיהוי אנשים; שירותי ייעוץ הקשורים
לבטיחות; ייעוץ והדרכה בנושאי ביטחון וסיכון, כולל בנוגע

לאבטחת אנשים; ייעוץ בקשר לאבטחת חברות מסחריות נגד
תאונות, גניבות ופריצות; שירותי ניהול בטחון. שירותי ייעוץ
ומידע בנוגע לשירותים לעיל; פתרונות משולבים מותאמים
ללקוח בשטחי הביטחון אזרחי, אנטי-טרור, מודיעין וחקירות.

הנכללים כולם בסיווג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

SDR

Trade Mark No. 216835 מספר סימן

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 59325/03/2010



Ownersבעלים

Name: Ran Cohen שם: רן כהן

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 22373286מספר זיהוי: 22373286

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

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

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

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

Arranging professional workshop and training 
courses; developing training systems and 
educational methodologies for others; developing 
and conducting educational and training services in 
the field of security, protection, guarding, monitoring, 
access control, investigations, intelligence, safety, 
shielding, risk issues and related fields and 
distribution of training material in connection 
therewith; Providing courses relating to security and 
access control; Education services, namely, provision 
of guarding security and safety training; and 
providing educational information and consultancy 
services in connection with the aforesaid services; all 
services included in class 41.

ארגון סדנאות מקצועיות וקורסים; פיתוח מערכות אימון
ומתדולוגיות לימודיות לאחרים; שירותי פיתוח והוראה ושירותי

אימון בשטחי הביטחון, האבטחה, שמירה, בקרה, גישה,
חקירות, מודיעין, בטיחות, מיגון, סיכון ושטחים דומים, והפצת
חומר לימודי קשור.; מתן קורסים הקשורים לבטחון ולבקרת

גישה. שירותי לימוד שהם מתן אימוני שמירה, בטחון ואבטחה;
ומתן מידע לימודי ושירותי ייעוץ בנוגע לשירותים לעיל. הנכללים

כולם בסיווג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

SDR

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216840 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59425/03/2010



Owners

Name: C.I. Manufacturas Femeninas Ltda.

Address: Cali, Colombia

Identification No.: 69854

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. הלבשה, הנעלה, כיסוי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216848 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59525/03/2010



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: BabyLegs, LLC

Address: Seattle, WA, U.S.A.

Identification No.: 69855

(Washington State Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Clothing; included in class 25. הלבשה; הנכללת בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216850 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59625/03/2010



U.S.A. , 12/06/2008 ארה"ב , 12/06/2008

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: Rohm and Haas Company

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

Identification No.: 490

(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

Chemicals for use in the manufacture of building and 
construction materials; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בייצור חומרי בניה ובנין; הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

SURECEL

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216851 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59725/03/2010



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 Dow Chemical Company

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

Identification No.: 945

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Fiber in powder form for use in further manufacturing 
in the food and beverage industry; all included in 
class 1.

סיב בצורת אבקה לשימוש בייצור נוסף בתעשיית המזון
והמשקאות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

SATISFIT

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216858 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59825/03/2010



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: IM.CO. S.a.s. di PRISCO FERDINANDO

Address: Via Duomo No. 89  , NAPOLI, 80100, Italy

Identification No.: 69845

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, namely, belts, shirts and T-shirts, socks, 
panties and underpants, neckties, trousers and 
shorts, jeans; overalls; vests, cardigans, coats, 
scarves, gloves, jackets, sweaters, pullovers, 
undershirts, pajamas, bathrobes; footwear namely 
shoes, boots, sandals and slippers; headgear, 
namely hats and caps; all included in class 25.

ביגוד, דהיינו, חגורות, חולצות וחולצות טי, גרביים, תחתוני
נשים ותחתונים, עניבות, מכנסיים ומכנסיים קצרים, ג'ינסים;
אוברול; וסטים, קרדיגן, מעילים, צעיפים, כפפות, ז'קטים,

סוודרים, אפודות, גופיות, פיג'מות, חלוקי רחצה; הנעלה דהיינו
נעליים, מגפיים, סנדלים ונעלי בית; כיסויי ראש, דהיינו כובעים

וכומתות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

FRACOMINA

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216860 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 59925/03/2010



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: EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. 
KG Fabrik fur Prazisionswerkzeuge

Address: Lauf a.d. Pegnitz, Germany

Identification No.: 69857

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Machine tools; parts of machine tools; tools for 
machines for material treatment; cutting tools; milling 
tools; milling cutters; drilling tools; threading tools; 
thread producing tools; thread drilling tools; thread 
taps;  thread milling tools; thread cold-forming tools; 
thread cold-forming taps; tool holders for machine 
tools; tool holders for tools for machines for material 
treatment; chucks; clamping devices for tools; all 
included in class 7.

כלי מכונה; חלקים של כלי מכונה; כלים למכונות לטיפול
בחומרים; כלי חיתוך; כלי כרסום; גייצות כרסום; כלי קידוח; כלי
תברוג; כלים לייצור תברוג; כלי תברוג לקידוח; טאפס ליצירת
תברוגים; כלי תברוג לכרסום; כלים לעיצוב קר של תברוגים;
טאפס לעיצוב קר של תברוגים; מחזיקי כלים לכלי מכונה;
מחזיקי כלים לכלים עבור מכונות לטיפול בחומרים; תופסני

מקדח; מתקני הידוק לכלים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

EMUGE

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216861 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60025/03/2010



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: EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. 
KG Fabrik fur Prazisionswerkzeuge

Address: Lauf a.d. Pegnitz, Germany

Identification No.: 69857

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Tool monitoring systems; surveying apparatus and 
instruments; gauges, in particular thread ring gauges 
and thread plug gauges; all included in class 9.

מערכות לניטור כלים; התקנים ומכשירים למדידה; מדידים,
במיוחד מדידי תברוג טבעת ומדידי תקעי תברוג; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

EMUGE

Application Date 24/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216862 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60125/03/2010



European Community Trade Mark , 
21/10/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/10/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: V&S Luksusowa Zielona Gora S.A.

Address: 65018 Zielona Gora, Poland

Identification No.: 69861

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

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

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות); הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216871 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Lady Rose Cosmetics Ltd. שם: ליידי רוז קוסמטיקס בע"מ

Address: Tefen Industry zone, Israel כתובת : אזור תעשיה תפן, ישראל

Identification No.: 513420182מספר זיהוי: 513420182

מוצרי קוסמטיקה טבעיים; כלולים בסוג 3.

סוג: 3

סחורות/שירותים

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216868 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60325/03/2010



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: Polmos Zyrardow Spolka z o.o.

Address: Zyrardow, Poland

Identification No.: 56349

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

Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

BELVEDERE

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216879 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60425/03/2010



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: Corn Products International, Inc.

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

Identification No.: 56103

(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

Dietary and nutritional supplements; lactose 
derivative, namely pre-biotic galactooligosaccharide 
for use as an ingredient in baby foods and dietetic 
substances; all included in class 5.

תוספים תזונתיים ומזינים; נגזרת לקטוזה, דהיינו
גלקטואוליגוסכריד פרה-ביוטי לשימוש כמרכיב במזון לתינוקות

ובחומרים דיאטטיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PURIMUNE

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216885 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60525/03/2010



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: MedImmune, LLC

Address: One MedImmune Way  , Gaithersburg, 
Maryland, 20878, U.S.A.

Identification No.: 69866

(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

Influenza vaccines for human use; all included in 
class 5.

חיסוני שפעת לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

TACTEVO

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216887 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60625/03/2010



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: MedImmune, LLC

Address: One MedImmune Way  , Gaithersburg, 
Maryland, 20878, U.S.A.

Identification No.: 69866

(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

Influenza vaccines for human use; all included in 
class 5.

חיסוני שפעת לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

VIPLETE

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216888 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60725/03/2010



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: MedImmune, LLC

Address: One MedImmune Way  , Gaithersburg, 
Maryland, 20878, U.S.A.

Identification No.: 69866

(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

Influenza vaccines for human use; all included in 
class 5.

חיסוני שפעת לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

IMLETE

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216889 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60825/03/2010



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: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67  , Dusseldorf, 40589, 
Germany

Identification No.: 68430

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and toiletry products; hair care products, 
namely shampoos, conditioners, treatments, 
mousses, gels, gel sprays, fixatives, spritzes, hot oil, 
sprays, sealants, restorers, masques, moisturizers, 
cleansing lotions, permanent wave preparations, 
neutralizers, styling and finishing products, shine 
preparations, coloring preparations and bleaching 
powders; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; מוצרי טיפוח שיער, דהיינו שמפו,
מרככים, טיפולים, מוסים, ג'לים, ג'ל ספריי, מייצבים, מתיזים,
שמן חם, חומרי איטום, משקמים, מסכות, קרם לחות, תחליבי
ניקוי, תכשירים לסלסול קבוע, מנטרלים, מוצרי עיצוב וגימור,
תכשירים לברק, תכשירי צביעה ואבקות הלבנה; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216890 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 60925/03/2010



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: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67  , Dusseldorf, 40589, 
Germany

Identification No.: 68430

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and toiletry products; hair care products, 
namely shampoos, conditioners, treatments, 
mousses, gels, gel sprays, fixatives, spritzes, hot oil, 
sprays, sealants, restorers, masques, moisturizers, 
cleansing lotions, permanent wave preparations, 
neutralizers, styling and finishing products, shine 
preparations, coloring preparations and bleaching 
powders; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה; מוצרי טיפוח שיער, דהיינו שמפו,
מרככים, טיפולים, מוסים, ג'לים, ג'ל ספריי, מייצבים, מתיזים,
שמן חם, חומרי איטום, משקמים, מסכות, קרם לחות, תחליבי
ניקוי, תכשירים לסלסול קבוע, מנטרלים, מוצרי עיצוב וגימור,
תכשירים לברק, תכשירי צביעה ואבקות הלבנה; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216891 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61025/03/2010



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: O.Z. S.p.A

Address: BASSANO DEL GRAPPA(VI), 36061, Italy

Identification No.: 69874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Wheels for vehicles, particularly wheels in light alloy, 
carbon wheels, wheels made of other composite 
materials; steering wheels for vehicles; bodies for 
vehicles; all included in class 12.

גלגלים עבור כלי רכב, במיוחד גלגלים בסגסוגת קלה, גלגלי
פחם, גלגלים עשויים מחומרים מורכבים אחרים; הגאים לכלי

רכב; שלדות עבור כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216909 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61125/03/2010



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: O.Z. S.p.A

Address: BASSANO DEL GRAPPA(VI), 36061, Italy

Identification No.: 69874

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Wheels for vehicles, particularly wheels in light alloy, 
carbon wheels, wheels made of other composite 
materials; steering wheels for vehicles; bodies for 
vehicles; all included in class 12.

גלגלים עבור כלי רכב, במיוחד גלגלים בסגסוגת קלה, גלגלי
פחם, גלגלים עשויים מחומרים מורכבים אחרים; הגאים לכלי

רכב; שלדות עבור כלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216910 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61225/03/2010



Ownersבעלים

Name: ORDAN TEACHING AND TRAINING LTD. שם: אורדן סדנאות והדרכה בע"מ

Address: כתובת : ההדרים 2, ת.ד.6132, אשדוד, ישראל

Identification No.: 514135326מספר זיהוי: 514135326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: 32 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Manpower and human resources services; included 
in class 35.

שירותי כח אדם ומשאבי אנוש; נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

אורדן
ORDAN

Application Date 26/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216912 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61325/03/2010



U.S.A. , 29/05/2008 ארה"ב , 29/05/2008

Priority Date דין קדימה

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 יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

G400

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216922 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61425/03/2010



U.S.A. , 02/06/2008 ארה"ב , 02/06/2008

Priority Date דין קדימה

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 יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

GxT

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216923 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61525/03/2010



Owners

Name: BFT S.p.A.

Address: Schio (Vicenza), Italy

Identification No.: 69883

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

Automation devices to open and close hinge doors 
and overhead doors, sliding gates and swing leaf, 
gates, roll-up doors, barriers for parking and similar; 
motor-reducers; all included in class 7.

מתקני אוטומציה עבור פתיחת וסגירת דלתות ציר ודלתות
עליונות, שערים זחיחים וכנפי סבסוב, שערים, דלתות

מתגוללות, מחסומי חניה ומוצרים דומים; התקני הפחתת מנוע;
כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216928 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61625/03/2010



Owners

Name: BFT S.p.A.

Address: Schio (Vicenza), Italy

Identification No.: 69883

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

Remote control devices to open and close doors and 
gates; control units to programme and check the said 
above operations; all included in class 9.

מתקני בקרה מרחוק לפתיחת וסגירת דלתות ושערים; יחידות
בקרה עבור תוכניות ושידור ועבור בדיקה של הפעולות

הנזכרות לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216929 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 61725/03/2010



י' ניסן תש"ע - 61825/03/2010



Republic of Korea , 30/05/2008 קוריאה , 30/05/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: JE HO RHEE

Address: Gyeonggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 69884

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

Brassieres, gowns, girdles, neligees, knitted 
underwear, knitwear (clothing), hosiery, sweat-
absorbent underclothing (underwear), bodyshirts, 
bodices (lingerie), blouses, shirts, underwear 
(underclothing), drawers (clothing), undershirts, 
underskirts, underpants, bathing suits, sweaters, 
slips (undergarments), strapless brassieres, women's 
underwear, sleeping garments, jerseys (clothing), 
camisoles, corsets (underclothing), corselets, 
combination underwear, tank tops, training wear, T-
shirts, pajamas, panties, pantyhose, low shoes, 
boots, sandals, slippers, anoraks (for exclusive use 
for sports), aerobics suits (for professional player), 
dresses, clothing for dancers, suits, skirts, anoraks 
(not for exercises), one piece suits, infants' clothing, 
jumpers, jackets (clothing), coats, pants, legwarmers, 
leggings, scarves, stockings, socks, gloves (clothing), 
hats with visors, skull caps, belts (clothing); all 
included in class 25.

חזיות, גלימות, אובנטים, שמלות בוקר, הלבשה תחתונה
סרוגה (דברי הלבשה), לבנים, הלבשה תחתונה סופגת זיעה
(לבנים), חולצות גוף, מחוכים (לבנים), מעילים, חולצות, לבנים

(הלבשה תחתונה), תחתונים (דברי הלבשה), חולצות
תחתונות, חצאיות תחתונות, מכנסיים תחתונים, בגדי ים,
אפודות, תחתוניות (הלבשה תחתונה), חזיות ללא רצועות,
הלבשה תחתונה לנשים, חלוקי שינה, אריגי ג'רסי (דברי

הלבשה), חלוקי נשים, מחוכים (הלבשה תחתונה), מחוכים
קלים בעלי חזיה, קומביזוני הלבשה תחתונה, גופיות, מלבושי
אימון, חולצות קצרות, פיג'מות, מכנסיים תחתוניים, פוזמקים,
נעליים נמוכות, מגפיים, סנדלים, נעלי בית, אנורקס (לשימוש

פעילויות ספורט בלבד), חלפיות אירוביות (עבור שחקן
מקצועי), שמלות, דברי הלבשה עבור רקדנים, חליפות,

חצאיות, אנורקס (שאיננו עבור אימון), חליפה בחלק אחד, דברי
הלבשה לתינוקות, אימוניות, ז'קטים (דברי הלבשה), מעילים,
מכנסיים, מחממי רגליים, חותלות, צעיפים, קרסוליות, גרביים,
כפפות, (דברי הלבשה), כובעים בעלי מצחיות, כיסויי ראש,

חגורות (דברי הלבשה); כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 216930 מספר סימן

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 61925/03/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
endocrinology diseases and disorders, oncological 
diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, infertility diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות
של הריאות, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות והפרעות

גנטיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

TYENNE

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216931 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62025/03/2010



Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
endocrinology diseases and disorders, oncological 
diseases and disorders, neurological diseases and 
disorders, infertility diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, genetic diseases and 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות נוירולוגיות, מחלות והפרעות פוריות, מחלות והפרעות
של הריאות, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות והפרעות

גנטיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MANTEIA

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216932 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62125/03/2010



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: BETHESDA SOFTWORKS LLC

Address: Maryland, U.S.A.

Identification No.: 69885

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

Computer programs for video games and computer 
games and instruction manuals sold as a unit with 
the games; all included in class 28.

תוכנות מחשב עבור משחקי וידאו ומשחקי מחשב וחוברות
הדרכה המשווקות עם המשחקים כיחידה אחת; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

FALLOUT

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216933 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62225/03/2010



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: BETHESDA SOFTWORKS LLC

Address: Maryland, U.S.A.

Identification No.: 69885

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

Providing online computer games; providing online 
computer game programs offered via handheld 
computers, wireless telephones and mobile and 
wireless devices; all included in class 41.

אספקת משחקי מחשב מקוונים; אספקת תוכנות למשחקי
מחשב מקוונים באמצעות מחשבי כף יד, טלפונים אלחוטיים

ומכשירים ניידים ואלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

FALLOUT

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216934 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62325/03/2010



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: GLOBAL INVESTIMENTI S.P.A

Address: (Treviso), Italy

Identification No.: 69891

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

Aperitif wines; fruit wine; punch wine; port wine; red 
wine; white wine; still wines; semi-sparkling and 
sparkling wines; wine-based aromatic beverages; 
grappa; prepared alcoholic cocktails; alcoholic bitters; 
liqueurs; distilled beverages; all included in class 33.

יין אפריטיף; יין מפירות; יין פונץ; יין פורט; יין אדום; יין לבן; יין
מזוקק; יין תוסס ויין חצי-תוסס; משקאות ארומטיים על בסיס יין;
גראפה; קוקטיילים אלכוהוליים מוכנים; ביטר אלכוהולי; ליקר;

משקאות מזוקקים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

VILLA SANDI

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216945 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62425/03/2010



Austria , 02/06/2008 אוסטריה , 02/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Vienna, Austria

Identification No.: 15860

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

Breast-nursing pads; all included in class 5. רפידות הנקת חזה; כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216946 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62525/03/2010



Austria , 02/06/2008 אוסטריה , 02/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Vienna, Austria

Identification No.: 15860

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

Dummies, teats, feeding bottles and beakers for 
babies; tests, closures, caps and valves for feeding 
bottles, teething rings and chains, parts and fittings 
for all the aforesaid goods; breast pumps, nipple 
protectors; all included in class 10.

מוצצים, פטמות, בקבוקי הזנה וגביעים עבור תינוקות; פטמות,
סוגרים, כוסות ושסתומים עבור בקבוקי הזנה, טבעות שיניים
ושרשראות, חלקים ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל;

משאבות הנקה, מגיני פטמה; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216947 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62625/03/2010



י' ניסן תש"ע - 62725/03/2010



Austria , 02/06/2008 אוסטריה , 02/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Vienna, Austria

Identification No.: 15860

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

Non-electrical devices for warming and keeping 
warm feeding bottles; sealable containers of plastic 
for feeding bottles and dummies, also suitable for 
sterilizing; containers of plastic, feeding bottles, 
thermos flasks, tableware and cooking pot sets of 
plastic; all included in class 21.

מתקנים שאינם חשמליים עבור חימום ושמירת החימום של
בקבוקי הזנה; מיכלים מפלסטיק הניתנים לאיטום עבור בקבוקי
הזנה ומוצצים, המותאמים גם עבור סטריליזציה; מיכלים של
פלסטיק, בקבוקי הזנה, בקבוקי תרמוס, כלי שולחן ומערכות

כלי בישול מפלסטיק; כולם כלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216948 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62825/03/2010



Austria , 02/06/2008 אוסטריה , 02/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Vienna, Austria

Identification No.: 15860

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

Babies' playthings, babies' rattles; all included in 
class 28.

משחקי תינוקות, משחקי תינוקות רועשים; כולם כלולים בסוג
.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216949 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 62925/03/2010



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: Zuffa LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

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

Digital video discs; digital versatile discs, CD-ROM 
discs all featuring sports events and mixed martial 
arts; video game cartridges and discs; video game 
software and computer game software; motion 
picture films; magnetically encoded credit cards, all in 
class 9.

דיסקים דיגיטליים ספרתיים בקיבולת גבוהה מאוד; דיסקים
מסוג DVD, דיסקים מסוג CD-ROM הנושאים כולם תוכן מסוג
אירועי ספורט וסוגים שונים של אומנויות הלחימה; מחסניות
ודיסקים למשחקי וידאו; תוכנות למשחקי וידאו ותוכנות

למשחקי מחשב; סרטים; כרטיסי אשראי המקודדים מגנטית,
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

UFC

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216950 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63025/03/2010



י' ניסן תש"ע - 63125/03/2010



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: Zuffa LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

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

Clothing and wearing apparel, namely, shirts and 
caps; warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, short-sleeved or long-sleeved tee-shirts, 
tank tops, infant and toddler sleepwear, shorts, 
underwear, hats, beanies, caps, skull caps and 
visors; polo shirts; golf shirts; sports shirts; vests; 
pants for babies; baby booties; belts; neckties; 
suspenders; bandanas; beach sandals; robes; 
nightshirts and night gowns; pajamas and 
loungewear; bathing suits; beach wear; socks; belts; 
wristbands; skirts; blouses; pants; slacks; jackets; 
referees and umpires uniforms; athletic uniforms; 
team uniform reproductions, namely jerseys featuring 
reproductions of professional athletic team logos; 
sweaters; parkas; turtlenecks; mittens and gloves; 
jerseys; headwear and scarves; headbands; hosiery; 
rainwear, namely rain ponchos and jackets; footwear, 
namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon 
shells; aprons; canvas footwear; wind resistant 
jackets; jeans; workout and sports apparel, namely 
jackets, slacks, shirts, board shorts, all in class 25.

הלבשה ומלבושים, דהיינו, חולצות וכובעים; חליפות לחימום
לפני אימון, מיזעים, מכנסי טריינינג, טרייניג, חולצות טי קצרות
וארוכות, חולצות ללא שרוולים, פיג'מות המיועדות לילדים

ולתינוקות, מכנסיים, ביגוד תחתון, כובעים, כובעים צבעוניים,
כובעי ספורט, כיפות ומצחיות; חולצות פולו; חולצות גולף;

חולצות ספורט; וסטים; מכנסיים לתינוקות; נעליים לתינוקות;
חגורות; עניבות; כתפות; בנדנות; סנדלי ים; חלוקים; חולצות
לשינה וכותנות לילה; פיג'מות ולבוש לשינה; בגדי-ים; לבוש
לים; גרביים; חגורות; חפתים; חצאיות; חולצות מהודרות;
מכנסיים; מכנסיים רפויים; ג'קטים; מדים לשופטים במשחקי

ספורט; מדי ספורט;רפרודוקציות של מדי קבוצות ספורט, דהיינו
אפודות עם רפרודוקציות של לוגויים של קבוצות ספורט

מקצועיות; סוודרים; מעילים; סוודרים עם צווארון גולף; כסיות
וכפפות; אפודות; כיסויי ראש וצעיפים; סרטי-מצח; גרביים

ולבנים; לבוש לגשם, דהיינו, פונצ'ו נגד גשם וג'קטים; הנעלה,
דהיינו, נעליים, מגפיים ונעלי בית; כפכפי אצבע; כיסויי ניילון;
סינרים; נעליים מבד; מעילי רוח; ג'ינס; מלבושי אימון וספורט,
דהיינו, ג'קטים, מכנסיים רפויים, חולצות, מכנסי גולשים,

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

UFC

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216951 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63225/03/2010



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

Boxing and martial arts equipment, namely, martial 
arts gloves, wrestling gloves, boxing gloves, striking 
bag gloves, competition gloves, grappling gloves, 
knuckle guards;  kicking shields, shin guards, head 
guards, female chest protectors, punch mitts, groin 
cups, pads, namely, kick pads, target pads and shin 
pads; karate target pads, body shields, thai pads, 
namely, kick pads, pads and shin pads; sparring 
vests, ankle and hand wraps, focus mitts, punching 
bags, heavy bags, medicine balls, wall bags,  jump 
ropes, mouth guards, free standing bags, Thai pads, 
incline boards for sit-ups; ring dressings, namely, 
corner pads and protective pads and covers; knee 
pads, and elbow pads; Exercise and fitness 
equipment and accessories, namely, ankle and wrist 
weights; exercise bars; exercise benches; exercise 
doorway gym bars; rowing machines; stair-stepping 
machines; stationary cycles; abdominal boards; chest 
expanders; chest pulls; exercise platforms; 
trampolines; treadmills; weight cuffs; weights; 
manually-operated exercise equipment; personal 
exercise mats; stress relief balls for hand exercise; 
bar bells for athletic use; weight lifting belts; weight 
lifting benches and bench accessories; weight lifting 
gloves; elliptical machines; jump ropes; fixed-gear 
stationary bikes; protective pads for cycling; 
stationary bicycles for indoor cycling; group exercise 
platforms; and hiking machines; Toys, namely, action 
figures and accessories; action skill games; hand-
held electronic games; all in class 28.

ציוד לאגרוף ואומנויות הלחימה, דהיינו, כפפות לאומנויות
הלחימה, כפפות היאבקות, כפפות אגרוף, כפפות לשק אגרוף,
כפפות לתחרויות, כפפות אחיזה, מגנים לפרקי האצבע, מגנים
מפני בעיטות, מגני שוקיים, מגני ראש, מגנים לחזה הנשי,
כפפות אגרוף ללא כיסוי לאצבעות, מגן מפשעה, רפידות,
דהיינו, רפידות להגנה מבעיטות, רפידות מטרה ורפידות

לשוקיים; רפידות מטרה לקראטה, מגני גוף, רפידות לאגרוף
תאילנדי, דהיינו, רפידות להגנה מבעיטות, רפידות ורפידות

לשוקיים, וסטים לאגרוף, כסיות לקרסול ולידיים, כפפות לאגרוף
מפוקס, שקי אגרוף, שקי אגרוף כבדים, כדורי משקל, שק

אגרוף לתלייה על קיר, חבלי קפיצה, מגני שיניים, שקי אגרוף
עומדים, רפידות לאגרוף תאילנדי, ספות בטן שיפועיות, אבזור
לזירות היאבקות, דהיינו, רפידות לפינות הזירה ורפידות מגנות

וכיסויים; רפידות לברך, ורפידות למרפקים; ציוד ואיבזור
לאימונים ולכושר, דהיינו, משקוליות למרפק ולפרק כף היד;
מוטות אימון; ספסלי אימון; מתחים למשקוף; מכשירי חתירה;
מכשירי סטפר, אופניים נייחים, משטחים לכפיפות בטן; מותחי
חזה; מכשירים לביצוע כפיפות גב, משטחי אימון; טרמפולינות;
הליכונים; רצועות משקולת, משקוליות, ציוד כושר המופעל
באופן ידני, מזרני כושר אישיים, כדורי לחץ לאימון הידיים,

מוטות להרמת משקולות, חגורות תומכות להרמת משקולות,
ספות משקולות ואביזרים נלווים; כפפות לאימון משקולות;

מכשירים אליפטיים; חבלי קפיצה; אופני כושר נייחים; רפידות
מגן לרכיבה על אופניים; אופניים נייחים לרכיבה במקום סגור;
משטחי אימון לקבוצות; מכשירי הליכה; צעצועים, דהיינו,
דמויות פעולה ואביזרים נלווים; משחקי פעולה המערבים

כישורים; משחקים אלקטרוניים ניידים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

UFC

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216952 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63325/03/2010



Owners

Name: Zuffa LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

י' ניסן תש"ע - 63425/03/2010



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: Zuffa LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

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

Video on demand and pay-per-view television 
transmission services; communication services, 
namely, transmitting pre-recorded streamed audio 
and video material through media of television, cable 
and satellite systems and the internet, all in class 38.

שירות הזמנת סרטים ותוכניות לבחירתך (VOD) ושירותי
טלוויזיה בתשלום לפי הזמנה; שירותי קומוניקציה, דהיינו,
שידור ברצף של קטעי אודיו ווידאו אשר הוקלטו מראש

באמצעות הטלוויזיה, כבלים ולווין והאינטרנט, הנכללים כולם
בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

UFC

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216953 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63525/03/2010



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: Zuffa LLC

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 69893

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

Entertainment, namely live stage shows and 
performances featuring mixed martial arts and 
competitions in the field of mixed martial arts; 
Organizing, arranging and conducting mixed martial 
arts fighting exhibitions and competitions; educational 
services, namely, providing information on the 
subject of sports and entertainment, providing 
information regarding profiles of athletes, fighter 
rankings and statistics; providing a website on global 
computer networks featuring information on the 
subject of sports and entertainment; production of 
entertainment shows and interactive entertainment 
programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means; 
production and distribution of entertainment shows 
and news programs via global communication 
networks; providing health club services, namely, 
providing fitness and exercise facilities, all in class 
41.

בידור, דהיינו, הצגות והופעות חיות של סוגים שונים של
אומנויות לחימה ותחרויות בתחום אומנויות הלחימה; ארגון,
סידור והנהלת תערוכות ותחרויות בתחום אומנויות הלחימה;
שירותי חינוך, דהיינו, אספקת מידע בנושאי ספורט ובידור,

אספקת מידע בנוגע לפרופילים של אתלטים, דירוג מתאבקים
וסטטיסטיקות; פתיחת אתר המספק מידע בתחומי הספורט
והבידור באמצעות רשתות מחשבים גלובליות; הפקה של

הצגות בידור ותוכניות בידור אינטראקטיביות לתפוצת טלוויזיה,
כבלים, לווין, קלטות אודיו ווידאו, לייזרדיסק, דיסקים למחשב
ותפוצות אלקטרוניות אחרות; הפקת והפצת הצגות בידור
וחדשות באמצעות רשתות קומוניקציה גלובליות; אספקת
שירותי מועדוני בריאות, דהיינו, אספקת מכוני כושר ומתקני

אימון , הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

UFC

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216954 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63625/03/2010



Barbados , 31/07/2008 ברבדוס , 31/07/2008

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: Biovail Laboratories international SRL

Address: Welches, Barbados

Identification No.: 69895

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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of diseases, illnesses, disorders, ailments 
or conditions of the central nervous system; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of depression, depressive disorders and 
mental illnesses; antidepressants; all included in 
class 5.

תכשירים וחומרים פרמצבטיים לטיפול במחלות, חולי, הפרעות,
מכאובים ומצבים במערכת העצבים המרכזית; תכשירים
וחומרים פרמצבטיים לטיפול בדיכאון, הפרעות דכאוניות

ומחלות נפש; נוגדי דכאון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

APLENZIN

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216969 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Modu Ltd. שם: מודיו בע"מ

Address: 17 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : רח' עתיר ידע 17, כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 24560704מספר זיהוי: 24560704

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

Mobile phones; personal digital assistants; mobile 
handsets; handheld devices for creation, 
transmission, dissemination and viewing rich media 
content, voice, data, images, signal, messages and 
video;  Computer software for wireless devices 
enabling transmission, dissemination and provision of 
rich media, namely, voice, data, images, signal, 
messages and video to handheld, mobile and fixed 
communication devices; Hardware, integrated circuits 
and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication 
equipment and digital signal processors devices for 
transmission, dissemination and viewing rich media 
content, voice, data, images, signal, messages and 
video across multiple network infrastructures and 
communications protocols; included in class 9.

טלפונים ניידים; מכשיר עוזר אישי דיגיטלי; מערכת יד ניידת;
התקנים נישאים ליצירה, העברה, הפצה וצפיה בתוכן מדיה
עשיר, קול, נתונים, תמונות, אותות, הודעות ווידאו; תוכנות
מחשב להתקנים ניידים המאפשרים העברה, הפצה ואספקת
מדיה עשירה, דהיינו קול, נתונים, תמונות, אותות, הודעות
ווידאו למכשירי תקשורת נישאים, ניידים ונייחים; חומרה,

מעגלים משולבים ומרכזי מעגלים משולבים לשימוש בתקשורת
אלחוטית ובציוד תקשורת אלחוטית והתקנים מעבדי אותות
להעברה, הפצה וצפיה בתוכן מדיה עשיר, קול, נתונים,

תמונות, אותות, הודעות ווידאו דרך תשתיות מרובות רשתות
ופרוטוקולי תקשורת; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MODU

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216972 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63825/03/2010



Ownersבעלים

Name: Modu Ltd. שם: מודיו בע"מ

Address: 17 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : רח' עתיר ידע 17, כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 24560704מספר זיהוי: 24560704

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

Mobile phones; personal digital assistants; mobile 
handsets; handheld devices for creation, 
transmission, dissemination and viewing rich media 
content, voice, data, images, signal, messages and 
video;  Computer software for wireless devices 
enabling transmission, dissemination and provision of 
rich media, namely, voice, data, images, signal, 
messages and video to handheld, mobile and fixed 
communication devices; Hardware, integrated circuits 
and integrated circuit cores for use in wireless 
communications and wireless communication 
equipment and digital signal processors devices for 
transmission, dissemination and viewing rich media 
content, voice, data, images, signal, messages and 
video across multiple network infrastructures and 
communications protocols; included in class 9.

טלפונים ניידים; מכשיר עוזר אישי דיגיטלי; מערכת יד ניידת;
התקנים נישאים ליצירה, העברה, הפצה וצפיה בתוכן מדיה
עשיר, קול, נתונים, תמונות, אותות, הודעות ווידאו; תוכנות
מחשב להתקנים ניידים המאפשרים העברה, הפצה ואספקת
מדיה עשירה, דהיינו קול, נתונים, תמונות, אותות, הודעות
ווידאו למכשירי תקשורת נישאים, ניידים ונייחים; חומרה,

מעגלים משולבים ומרכזי מעגלים משולבים לשימוש בתקשורת
אלחוטית ובציוד תקשורת אלחוטית והתקנים מעבדי אותות
להעברה, הפצה וצפיה בתוכן מדיה עשיר, קול, נתונים,

תמונות, אותות, הודעות ווידאו דרך תשתיות מרובות רשתות
ופרוטוקולי תקשורת; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216973 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 63925/03/2010



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: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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; all included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CLARITINE

Application Date 28/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216974 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64025/03/2010



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: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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; all included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

REDITABS

Application Date 28/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216975 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64125/03/2010



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: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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

Dermatological preparations; all included in class 5. תכשירים דרמטולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

FREEDERM

Application Date 28/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216976 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64225/03/2010



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: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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

Non-medicated skin care preparations; all included in 
class 3.

תכשירים לא תרופתיים לטיפול בעור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ELOBASE

Application Date 28/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216977 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64325/03/2010



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: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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

Medicated skin care preparations; all included in 
class 5.

תכשירים תרופתיים לטיפול בעור; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ELOBASE

Application Date 28/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216978 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64425/03/2010



New Zealand , 21/08/2008 ניו זילנד , 21/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: SANYO ELECTRIC CO. LTD.

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 12208

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

Solar cells; solar cell modules; solar panels for 
electricity generation; photovoltaic modules; 
photovoltaic modules adapted for incorporation in a 
roof or similar structure; solar panels adapted for 
incorporation in a roof or similar structure; 
photovoltaic generators consisting of solar cells or 
solar panels; all included in class 9.

תאים סולרים; רכיבי תאים סולרים; פנלים סולרים ליצירת
חשמל; רכיבים פוטו-אלקטרים; רכיבים פוטו-אלקטרים

המותאמים לאיחוד בגג או במבנה  דומה; רכיבים סולרים
המותאמים לאיחוד בגג או במבנה  דומה; גנרטורים פוטו-

אלקטרים המורכבים מתאים סולרים או פנלים סולרים; כלולים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

HIT

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216990 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64525/03/2010



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

Gloves for the protection against accidents; gloves 
for protection against x-rays for industrial purposes; 
clothing, headgear and footwear for the protection 
against accidents; bullet-resistant vests, bomb-
disposal suits, protective motorcycle apparel, cut 
resistant pants, cut resistant gloves, cut resistant 
sweaters, cut resistant shirts, cut resistant aprons, 
high pressure water cutting aprons, 
cut/slash/puncture/abrasion resistant garments; 
helmets for military and law enforcement use, 
protective helmets, motorcycle helmets, safety 
helmets, protective sports helmets; safety shoes and 
motorcycle boots, cut resistant shoes, anti-
penetration shoes; nets, safety nets used in the 
construction industry, bomb blankets, bomb tents and 
blast curtains, life nets; protection devices for 
personal use against accidents, barrier nets (to 
protect crew of cargo airplane against moving cargo); 
diving suits, gloves for divers, divers masks; screens, 
films, filters and strips for protecting the eyes; eye 
and face shields for workers; safety and protection 
equipment for falls; safety restraint devices (other 
than for vehicle seats and sports equipment); safety 
belts; life lines, safety straps, rescue ropes and 
safety harnesses; all included in class 9.

כפפות להגנה מתאונות; כפפות להגנה מקרני רנטגן למטרות
תעשייתיות; הלבשה, כיסויי ראש והנעלה להגנה מתאונות;
אפודות חסיני כדורים, חליפות לסילוק פצצות, לבוש מגן

לאופנוע, מכנסיים חסיני חיתוך, כפפות חסינות חיתוך, סוודרים
חסיני חיתוך, חולצות חסינות חיתוך, סינרים חסיני חיתוך, סינרי

חיתוך למים בלחץ גבוה, הלבשה עמידה בפני
חיתוך/שסוע/ניקוב/שפשוף; קסדות לשימוש צבאי ואכיפת חוק,
קסדות מגן, קסדות אופנוע, קסדות בטיחות, קסדות מגן לענפי
הספורט; נעלי בטיחות ומגפי אופנוע, נעליים חסינות חיתוך,
נעליים בלתי חדירות; רשתות, רשתות בטיחות לשימוש

בתעשיית בניין, שמיכות נפץ, אוהלי נפץ וסוככי פיצוץ, רשתות
הצלה; התקני מגן לשימוש אישי נגד תאונות, רשתות חסימה
(להגן על צוות מטוסי מטען מפני תזוזת מטען); חליפות צלילה,
כפפות לצוללנים, מסכות לצוללנים; מסכים, סרטים, מסננים
ורצועות להגנת העיניים; מגני עיניים ופנים לעובדים; ציוד

להגנה ובטיחות בפני נפילות; התקני רתימה לבטיחות (למעט
עבור מושבי רכב וציוד ספורט); חגורות בטיחות; קווי הצלה,
רצועות בטיחות, חבלי הצלה ורתמות בטיחות; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DYNEEMA

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216992 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64625/03/2010



Owners

Name: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 64725/03/2010



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: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Surgical, medical and dental apparatus, instruments 
and articles, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; fibers, yarns 
and threads for biomedical and medical applications, 
masks, caps, gloves, special clothing used by 
medical, surgical and dental personnel; strait jackets; 
medical compression socks; orthopedic articles such 
as belts, footwear and soles; diabetes socks; 
prosthetics socks; gel liners; medical implants; 
bandages; all included in class 10.

התקנים, מכשירים ופריטים כירורגיים, רפואיים, דנטאליים,
איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורטופדיים; חומרי
תפירה; סיבים, חוטים טוויים וחוטים ליישומים רפואיים וביו-

רפואיים, מסכות, כובעים, כפפות, ביגוד מיוחד המשומש על ידי
אנשי צוות רפואי, כירורגי ודנטאלי; כותנות משוגעים; גרבי לחץ
רפואיים; פריטים אורטופדיים כמו חגורות, הנעלה וסוליות;
גרביים לסוכרת; גרבי פרוסתטיקה; ביטנות ג'ל; שתלים

רפואיים; תחבושות; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

DYNEEMA

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216993 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64825/03/2010



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: DSM IP Assets B.V.

Address: Heerlen, The Netherlands

Identification No.: 56720

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Car parts for the protection against accidents, namely 
vehicle armor panels; spall liners and armor panels 
for vehicles including military vehicles, police 
vehicles, VIP vehicles and transporters; air bags (as 
safety device for automobiles); baby carriages; safety 
seats for children; synthetic and plastic parts for race 
car bodywork; synthetic and plastic parts for race 
boat hull composites; parachutes, hot-air balloons; all 
included in class 12.

חלקי רכבים להגנה מפני תאונות, דהיינו לוחות משוריינים
לרכב; מגן רסיסים ולוחות משוריינים לכלי רכב לרבות רכבי
צבא, רכבי משטרה רכבים ומובילים לאחמ"ים; כריות אויר
(כהתקן בטיחות לכלי רכב); מנשאי תינוקות; מושבי בטיחות
לילדים; רכיבים סינתטיים ופלסטיים לחלקי הגוף של מכוניות
מרוץ; רכיבים סינתטיים ורכיבי פלסטיק למבנה גוף מרוכב של
סירות מרוץ; מצנחים, כדורים פורחים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

DYNEEMA

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216995 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 64925/03/2010



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: Schering-Plough Ltd.

Address: Lucerne, Switzerland

Identification No.: 10100

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

Saline nasal sprays and nasal drops preparations; all 
included in class 5.

תרסיסים לאף המכילים מלח ותכשירי טיפות לאף; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PURESEA

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216997 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65025/03/2010



Switzerland , 30/05/2008 שוויץ , 30/05/2008

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: Baumer Holding AG

Address: Hummelstrasse 17  , Frauenfeld, 8501, 
Switzerland

Identification No.: 69898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 industrial research and development in 
the field of sensor technology and optical information 
capture and processing; computer programming, in 
particular for digital information capture by means of 
sensors and the activation of actuators; technical 
consultation services in class 42; all included in class 
42.

מחקר ופיתוח מדעי ותעשייתי בתחום של טכנולוגיית חיישנים
ועיבוד ולכידת מידע אופטי; תכנות מחשבים, בייחוד ללכידת
מידע דיגיטאלי באמצעות חיישנים והפעלת מפעילים; שירותי

יעוץ טכני בסוג 42; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

BAUMER

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217001 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65125/03/2010



Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: Akko, Israel כתובת : עכו, ישראל

Identification No.: 520038613מספר זיהוי: 520038613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Building materials; plaster sheets for building; all 
included in class 19.

חומרי בניה; לוחות גבס לבניה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

טמבורד

Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217002 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65225/03/2010



י' ניסן תש"ע - 65325/03/2010



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: Quintiles Transnational Corp.

Address: Durham, North Carolina, U.S.A.

Identification No.: 66058

(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

Consulting services in the field of regulatory affairs, 
manufacturing compliance and validation; 
consultation services in the field of compliance 
evaluation to insure validity and accuracy of 
regulatory submissions by life sciences companies; 
providing regulatory information and implementation 
services relating to the development and validation of 
drugs, devices and biologics; regulatory research in 
the pharmaceutical industry, biotechnology industry 
and the medical and diagnostics industry; conducting 
regulatory and compliance audits for others in the 
fields of pharmaceutical, veterinary, 
phannacogenomic, biotechnical and medical 
products and services; all included in class 45.

שרותי ייעוץ בנושא של תקנים, עמידה בדרישות יצור ואישורים;
שרותי ייעוץ בנושא הערכת עמידה בדרישות כדי להבטיח

אישורם ודיוקם של בקשות לתקנים על-ידי חברות מדעי חיים;
אספקת שירותי מידע על תקנים ויישומם בקשר עם פיתוח
ואישור תרופות, התקנים וביולוגיקה; מחקר של תקנים
בתעשיית הרוקחות, בתעשיית הביוטכנולוגיה, ובתעשייה
הרפואית ואבחון מחלות; ניהול ביקורת על תקנים ועמידה
בדרישות לאחרים בתחום של מוצרים והתקני רוקחות,

וטרינריה, פרמקוגנומיקה, ביוטכנולוגיה ורפואה; הנכללים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217003 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65425/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; Electric motors and engines for automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; battery, electric and 
green-fuel powered automobiles, cars, trucks and 
land vehicles; structural and transmission parts for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; parts for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles, namely 
engine air filters, exhaust pipes; included in class 12.

כלי רכב; מנגנון לניידות ביבשה, אויר או מים; מנועים חשמליים
עבור רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; רכבים,
מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים הממונעים ע"י סוללות,

חשמל או גז טבעי; חלקי חילוף למבנה ולתמסורת של רכבים,
מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים; חלקי חילוף לרכבים,

מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים דהיינו מסנני אויר למנוע,
צינורות פליטה (אגזוזים); הכל נכלל בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

BETTER PLACE

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217009 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65525/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Advertising; business management; business 
administration; office functions; Energy management 
services, namely, providing a service that allows 
consumers to purchase at set rates electricity for land 
vehicles, land vehicle battery replacements and land 
vehicle battery recharging services; management of 
a network of facilities and operations of others used 
for the distribution of electricity for land vehicles, for 
land vehicle battery replacement and land vehicle 
battery recharging, and used for the rental, lease, 
sale and exchange of land vehicle batteries; business 
consultation services relating to managing logistics 
and supply chain for rental, lease, sale and exchange 
services for land vehicles, batteries, and relating to 
distribution of electric power for automobiles, cars, 
trucks and land vehicles; retail and wholesale 
services featuring automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; retail distributorships featuring automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; online store services 
featuring downloadable files, DVDs, tapes and CDs 
featuring music, movies, video, entertainment and 
educational programming, computer games, 
multimedia and audio-visual content, and sounds; 
online store services featuring a wide variety of 
merchandise; business consulting services; 
dissemination of advertising for others; included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; תפעולי משרד; שירותי
ניהול אנרגיה, דהיינו, מתן שירות לצרכנים לרכוש במחירים
קבועים חשמל לכלי רכב יבשתיים, החלפת מצברים לכלי רכב
יבשתיים ותחנות טיעון מצברים לכלי רכב יבשתיים;ניהול רשת
מתקנים ותפעולים אחרים לשימוש אספקת חשמל לכלי רכב
יבשתיים, להחלפת מצברים לכלי רכב יבשתיים ולהטענת
מצברים לכלי רכב יבשתיים, וכן לשימוש בהשכרת, מכירת
והחלפת מצברים לכלי רכב יבשתיים; שירותי ייעוץ עסקי

הקשורים לניהול לוגיסטיקה ושרשרת האספקה עבור שירותי
השכרת, מכירת והחלפת כלי רכב יבשתיים, מצברים, וכן
הקשורים להפצת הנעה חשמלית עבור רכבים, מכוניות,

משאיות וכלי רכב יבשתיים; שירותים קמעונאיים וסיטונאיים
לגבי רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; הפצה
קמעונאית לרכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים;
שירותי מסחר מקוונים לקבצים הניתנים להורדה, דיסקים

DVD, קלטות ותקליטורים עם מוזיקה, סרטים, וידיאו, תוכניות
בידור וחינוך, משחקי מחשב, מולטימדיה ותוכן אור-קולי,

וצלילים; שירותי מסחר מקוונים למגוון רחב של טובין; שירותי
ייעוץ עסקי; הפצת פרסום לאחרים; הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BETTER PLACE

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217012 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65625/03/2010



Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

י' ניסן תש"ע - 65725/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; Leasing and rental of automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; distribution of energy 
used to power automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; distribution of electricity; included in class 
39.

תחבורה; אריזה ואחסון טובין; סידור נסיעה; ליסינג והשכרת
רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; הפצת אנגריה
לשימוש בהנעת רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים;

הפצת חשמל; הכל נכלל בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

BETTER PLACE

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217013 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 65825/03/2010



י' ניסן תש"ע - 65925/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; Energy 
management services, namely, providing temporary 
use of nondownloadable software for use by 
consumers to manage their electricity and fuel 
requirements for battery, electric and green-fuel 
powered automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
computer consulting services; computer services, 
namely, hosting and maintaining an online web site 
for others to upload, download and exchange audio 
files, movie files, software, computer games, 
messages, text, data, video, entertainment and 
educational programming, multimedia and audio-
visual content, music and sounds; design and 
development of computer software; design and 
development of electronic land vehicles, land vehicle 
battery charging stations; land vehicle batteries and 
battery rechargers; included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון בהתייחס עליהם;
שירותי מחקר וניתוח מידע מסחרי; תכנון ופיתוח תוכנות

וחומרות מחשב; שירותי ניהול אנרגיה דהיינו, מתן שימוש זמני
בתוכנה שאינה ניתנת להורדה עבור צרכנים כדי לנהל את צרכי
החשמל והדלק לכלי רכב, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים
הממונעים ע"י סוללה, חשמל וגז טבעי; שירותי ייעוץ מחשבים;
שירותי מחשב, דהיינו, אחסון ואחזקת אתר מקוון להעלת,
הורדת והחלפת קבצי שמע, קבצי סרטים, תוכנה, משחקי
מחשב, הודעות, טקסט, נתונים, קבצי וידיאו, תיכנות בידור
וחינוכי, תוכן מולטימדיה ואור-קולי, מוזיקה וצלילים; תכנון

ופיתוח של תוכנת מחשב; תכנון ופיתוח של כלי רכב יבשתיים
חשמליים, תחנות הטענת מצבר לכלי רכב יבשתיים; מצברי
לכלי רכב יבשתיים ומטענים למצברים;הכל נכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

BETTER PLACE

Trade Mark No. 217016 מספר סימן

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 66025/03/2010



Owners

Name: BPB UNITED KINGDOM LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 64550

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

Hand tools; parts and fittings for the aforesaid goods; 
all included in class 8.

כלי עבודה ידני; חלקים ואביזרים עבו המוצרים הנזכרים; הכל
כלול בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

BLADERUNNER

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217017 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 66125/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; Electric motors and engines for automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; battery, electric and 
green-fuel powered automobiles, cars, trucks and 
land vehicles; structural and transmission parts for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles; parts for 
automobiles, cars, trucks and land vehicles, namely 
engine air filters, exhaust pipes; included in class 12.

כלי רכב; מנגנון לניידות ביבשה, אויר או מים; מנועים חשמליים
עבור רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; רכבים,
מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים הממונעים ע"י סוללות,

חשמל או גז טבעי; חלקי חילוף למבנה ולתמסורת של רכבים,
מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים; חלקי חילוף לרכבים,

מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים דהיינו מסנני אויר למנוע,
צינורות פליטה (אגזוזים); הכל נכלל בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217019 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 66225/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Advertising; business management; business 
administration; office functions; Energy management 
services, namely, providing a service that allows 
consumers to purchase at set rates electricity for land 
vehicles, land vehicle battery replacements and land 
vehicle battery recharging services; management of 
a network of facilities and operations of others used 
for the distribution of electricity for land vehicles, for 
land vehicle battery replacement and land vehicle 
battery recharging, and used for the rental, lease, 
sale and exchange of land vehicle batteries; business 
consultation services relating to managing logistics 
and supply chain for rental, lease, sale and exchange 
services for land vehicles, batteries, and relating to 
distribution of electric power for automobiles, cars, 
trucks and land vehicles; retail and wholesale 
services featuring automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; retail distributorships featuring automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; online store services 
featuring downloadable files, DVDs, tapes and CDs 
featuring music, movies, video, entertainment and 
educational programming, computer games, 
multimedia and audio-visual content, and sounds; 
online store services featuring a wide variety of 
merchandise; business consulting services; 
dissemination of advertising for others; included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; תפעולי משרד; שירותי
ניהול אנרגיה, דהיינו, מתן שירות לצרכנים לרכוש במחירים
קבועים חשמל לכלי רכב יבשתיים, החלפת מצברים לכלי רכב
יבשתיים ותחנות טיעון מצברים לכלי רכב יבשתיים;ניהול רשת
מתקנים ותפעולים אחרים לשימוש אספקת חשמל לכלי רכב
יבשתיים, להחלפת מצברים לכלי רכב יבשתיים ולהטענת
מצברים לכלי רכב יבשתיים, וכן לשימוש בהשכרת, מכירת
והחלפת מצברים לכלי רכב יבשתיים; שירותי ייעוץ עסקי

הקשורים לניהול לוגיסטיקה ושרשרת האספקה עבור שירותי
השכרת, מכירת והחלפת כלי רכב יבשתיים, מצברים, וכן
הקשורים להפצת הנעה חשמלית עבור רכבים, מכוניות,

משאיות וכלי רכב יבשתיים; שירותים קמעונאיים וסיטונאיים
לגבי רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; הפצה
קמעונאית לרכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים;
שירותי מסחר מקוונים לקבצים הניתנים להורדה, דיסקים

DVD, קלטות ותקליטורים עם מוזיקה, סרטים, וידיאו, תוכניות
בידור וחינוך, משחקי מחשב, מולטימדיה ותוכן אור-קולי,

וצלילים; שירותי מסחר מקוונים למגוון רחב של טובין; שירותי
ייעוץ עסקי; הפצת פרסום לאחרים; הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217021 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 66325/03/2010



Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

י' ניסן תש"ע - 66425/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; Leasing and rental of automobiles, 
cars, trucks and land vehicles; distribution of energy 
used to power automobiles, cars, trucks and land 
vehicles; distribution of electricity; included in class 
39.

תחבורה; אריזה ואחסון טובין; סידור נסיעה; ליסינג והשכרת
רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים; הפצת אנגריה
לשימוש בהנעת רכבים, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים;

הפצת חשמל; הכל נכלל בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217022 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 66525/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; Energy 
management services, namely, providing temporary 
use of nondownloadable software for use by 
consumers to manage their electricity and fuel 
requirements for battery, electric and green-fuel 
powered automobiles, cars, trucks and land vehicles; 
computer consulting services; computer services, 
namely, hosting and maintaining an online web site 
for others to upload, download and exchange audio 
files, movie files, software, computer games, 
messages, text, data, video, entertainment and 
educational programming, multimedia and audio-
visual content, music and sounds; design and 
development of computer software; design and 
development of electronic land vehicles, land vehicle 
battery charging stations; land vehicle batteries and 
battery rechargers; included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון בהתייחס עליהם;
שירותי מחקר וניתוח מידע מסחרי; תכנון ופיתוח תוכנות

וחומרות מחשב; שירותי ניהול אנרגיה דהיינו, מתן שימוש זמני
בתוכנה שאינה ניתנת להורדה עבור צרכנים כדי לנהל את צרכי
החשמל והדלק לכלי רכב, מכוניות, משאיות וכלי רכב יבשתיים
הממונעים ע"י סוללה, חשמל וגז טבעי; שירותי ייעוץ מחשבים;
שירותי מחשב, דהיינו, אחסון ואחזקת אתר מקוון להעלת,
הורדת והחלפת קבצי שמע, קבצי סרטים, תוכנה, משחקי
מחשב, הודעות, טקסט, נתונים, קבצי וידיאו, תיכנות בידור
וחינוכי, תוכן מולטימדיה ואור-קולי, מוזיקה וצלילים; תכנון

ופיתוח של תוכנת מחשב; תכנון ופיתוח של כלי רכב יבשתיים
חשמליים, תחנות הטענת מצבר לכלי רכב יבשתיים; מצברי
לכלי רכב יבשתיים ומטענים למצברים;הכל נכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217025 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 66625/03/2010



Owners

Name: Better Place GmbH

Address: Hodel Advokatur + Notariat Industriestrasse 
13c, Postfach 4339, 6304 Zug, Switzerland

Identification No.: 69899

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

י' ניסן תש"ע - 66725/03/2010



י' ניסן תש"ע - 66825/03/2010



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: Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. 
KG

Address: Hunteburger Strasse 32 , Damme, Germany

Identification No.: 69900

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

Raking machines; rammers; grinding machines; 
rammers (machines); jacks (machines); compressors 
(machines); agricultural machines; diggers 
(machines); spraying machines; Stalk separators 
(machines); filling machines; driving motors, other 
than for land vehicles; grain separators; belt 
conveyors; metal drawing machines; threshing 
machines; earth moving machines; braiding 
machines; materials handling machines; grating 
machines for vegetables; reapers; corn husking 
machines; winnowers; flour mills; chaff cutter blades; 
tedding machines; agricultural implements; combine 
harvesters; machines for agricultural purposes; 
mixing machines; rakes for raking machines; root 
slicers (machines); seeders; cutting machines; 
sifters; Weeding machines; tools (parts of machines); 
waste compacting machines; straw (chaff) cutters; 
included in class 7.

מכונות העמסה; מקדחות; מכונות השחזה; מנופים (מכונות);
מדחסים (מכונות); מכונות חקלאות; דחפורים (מכונות); מכונות
ריסוס; מכונות הפרדה חקלאיות (מכונות); מכונות מילוי; מנועי
הנעה, מלבד לכלי רכב יבשתיים; מפרידי גרעינים; מסילות
נעות; מכונות משיכת מתכות; מכונות דישה; מכונות להזזת
עפר; מכונות הידוק; מכונות לטיפול בחומרים; מכונות גרוד

ירקות; קוצצים; מכונות לקילוף תירס; מכונות הפרדה; מתחנות
קמח; סכיני חיתוך חציר; מכונות פיזור; כלי חקלאות; מכונות
קצירה; מכונות למטרות חקלאות; מכונות לערבוב; משטחים
למכונות העמסה; מכשירי פריסת שורשים (מכונות); מכשירים
זריעה; מכונות חיתוך; מסננים;  מכונות לעקירת עשבים; כלים
(חלקים של מכונות); מכונות לאיסוף פסולת; חותך תבן (חציר);

הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

GRIMME

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217026 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 66925/03/2010



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: Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. 
KG

Address: Hunteburger Strasse 32 , Damme, Germany

Identification No.: 69900

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

Watering machines for agricultural purposes; 
included in class 11.

מכונות השקיה למטרות חקלאות; הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

GRIMME

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217027 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67025/03/2010



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: Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. 
KG

Address: Hunteburger Strasse 32 , Damme, Germany

Identification No.: 69900

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

Driving motors for land vehicles; included in class 12. מנועי הנעה לכלי רכב יבשתיים; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

GRIMME

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217028 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67125/03/2010



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

Retail services in respect of raking machines; 
rammers; shredders (machines); rammers 
(machines); Jacks (machines); compressors 
(machines); agriculture machines; diggers 
(machines); spraying machines; stalk separators 
(machines); filling machines; driving motors and 
engines other than for land vehicles; grain 
separators; belt conveyors; metal drawing machines; 
threshers; soil moving machinery; braiding machines; 
conveyors (machines); grating machines for 
vegetables; reapers; corn husking machines; 
winnowers; flour mills; chaff cutter blades; tedding 
machines; agricultural implements other than hand-
operated; combines; machines for agricultural 
purposes; mixing machines; rakes for raking 
machines; root slicers (machines); sowers 
(machines); cutting machines; sifting machines; 
weeding machines; tools (machine parts); trash and 
waste compacting machines; straw (chaff) cutters; 
watering machines for agricultural purposes; driving 
motors for land vehicles; included in class 35.

שירותי קמעונות ביחס למכונות העמסה; מקדחות; מגרסות
(מכונות); מקדחות (מכונות); מנופים (מכונות); מדחסים

(מכונות); מכונות חקלאות; דחפורים(מכונות); מכונות ריסוס;
מכונות הפרדה חקלאיות (מכונות); מכונות מילוי; מנועי הנעה
מלבד לכלי רכב יבשתיים; מפרידי גרעינים; מסילות נעות;
מכונות למשיכת מתכות; מכונות דישה; מכונות להזזת עפר;
מכונות הידוק; מובילים (מכונות); מכונות גרוד ירקות; קוצצים;
מכונות לקילוף תירס; מכונות הפרדה; מתחנות קמח; סכיני
חיתוך תבן; מכונות פיזור; כלי חקלאות מלבד המופעלים ביד;
קומבין; מכונות למטרות חקלאות; מכונות לערבוב; משטחים
למכונות העמסה; מכשירי פריסת שורשים (מכונות); מכונות
זריעה; מכונות חיתוך; מכונות סינון; מכונות להוצאת עשבים

שוטים; כלים (חלקי מכונות); מכונות לאיסוף פסולת; חותך תבן
(חציר); מכונות השקיה למטרות חקלאות; מנועי הנעה לכלי

רכב שטח; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

GRIMME

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217029 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67225/03/2010



Owners

Name: Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. 
KG

Address: Hunteburger Strasse 32 , Damme, Germany

Identification No.: 69900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

י' ניסן תש"ע - 67325/03/2010



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: Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. 
KG

Address: Hunteburger Strasse 32 , Damme, Germany

Identification No.: 69900

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

Machinery installation, maintenance and repair; 
reconditioning of machines that are worn or partially 
destroyed; irrigation devices installation and repair; 
included in class 37.

התקנת מכונות, תחזוקה ותיקונים; שיפוץ מכונות שחוקות או
הרוסות חלקית;התקנה ותיקון מתקני השקיה; הנכללים בסוג

.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

GRIMME

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217030 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67425/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Affliction Holdings LLC

Address: 1720 Apollo Court, Seal Beach, CA, 90740, 
U.S.A.

Identification No.: 70887

(California Limited Liability Company)

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

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; 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 בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

AFFLICTION

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217033 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67525/03/2010



When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: Affliction Holdings LLC

Address: 1720 Apollo Court, Seal Beach, CA, 90740, 
U.S.A.

Identification No.: 70887

(California Limited Liability Company)

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

AFFLICTION

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217034 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67625/03/2010



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: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Address: Glattpark, Switzerland

Identification No.: 69903

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

Cocoa, chocolate, cocoa beverages, chocolate 
beverages and preparations for such beverages; 
bakery, biscuits, pastry and confectionery products, 
in particular sugar and chocolate confectionery, 
dough products, preparations made from cereals, 
edible ices; included in class 30.

קקאו, שוקולד, משקאות קקאו, משקאות שוקולד ומוצרים
להכנת משקאות אלה; מאפים, ביסקוויטים, מוצרי מאפה

וממתקים, במיוחד ממתקי סוכר ושוקולד, מוצרי בצק, תכשירים
עשויים מדגנים, קרח אכיל; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

TOBLERONE TOBELLE

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217042 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67725/03/2010



Owners

Name: REVA Electric Car Company (P) Limited

Address: No.705 7th floor Devatha Plaza Residency 
Road, Bangalore 560025, India

Identification No.: 69904

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

Electric vehicles, spares and accessories; all 
included in class 12.

רכבים חשמליים, חלקי חילוף ואביזרים נלווים; הכלולים כולם
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217045 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67825/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tomatech R & D (Israel) Ltd. שם: תומטק אר אנד די (ישראל) בע"מ

Address: Oppenheimer 5, Park Rabin, Rehovot, 76701, 
Israel

כתובת : אופנהיימר 5, פארק רבין, רחובות, 76701, ישראל

Identification No.: 513190314מספר זיהוי: 513190314

Tomatoes, tomato seeds; included in class 31. עגבניות, זרעי עגבניות; כלול בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

CHOCOLITOS

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217046 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 67925/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tomatech R & D (Israel) Ltd. שם: תומטק אר אנד די (ישראל) בע"מ

Address: Oppenheimer 5, Park Rabin, Rehovot, 76701, 
Israel

כתובת : אופנהיימר 5, פארק רבין, רחובות, 76701, ישראל

Identification No.: 513190314מספר זיהוי: 513190314

Tomatoes, tomato seeds; included in class 31. עגבניות, זרעי עגבניות; כלול בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

צ'וקוליטוס

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217047 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68025/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Oz Mana שם: מאנה עוז

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 34721597מספר זיהוי: 34721597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Hazma, Adv.

Address: Pinhas Rotenberg 84  , Ramat Gan, Israel

שם: דוד חזמה, עו"ד

כתובת : פנחס רוטנברג 84 א'  , רמת גן, ישראל

Providing pizza, salads, drinks, yemenite pastry; all 
included in class 43.

הספקת מוצרי בצקים-פיצה, בורקס, מלווח, סלטים ושתייה;
כולם כלולים בסוג 43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

מדנס פיצה

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217053 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68125/03/2010



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: HARTING Electric GmbH & Co. KG

Address: Espelkamp, Germany

Identification No.: 69909

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

Electrical and electronic plugs, sockets and 
connectors; multi-contact electrical connectors and 
parts of these goods; all goods included in class 9.

תקעים חשמליים ואלקטרוניים, שקעים ומחברים; מחברים
חשמליים רבי מגע וחלקים של טובין אלו; כל הסחורות נכללות

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Han

Application Date 01/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217054 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address:  .1165ת.ד, Rehovot, 76111, Israel כתובת : P.O.B. 1165, רחובות, 76111, ישראל

Identification No.: 520043027מספר זיהוי: 520043027

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

Systems for integrated intelligence knowledge 
management; all included in class 9.

מערכות לניהול מידע מודיעיני מסוכם;
הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WIT

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217060 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68325/03/2010



European Community Trade Mark , 
03/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: GERRESHEIMER PISA S.p.A

Address: Pisa, Italy

Identification No.: 69917

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

Unworked or semi-worked glass; all included in class 
21.

זכוכית לא מעובדת או זכוכית מעובדת חלקית; הנכללים כולם
בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217068 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68425/03/2010



European Community Trade Mark , 
03/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: GERRESHEIMER PISA S.p.A

Address: Pisa, Italy

Identification No.: 69917

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

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

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217069 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68525/03/2010



U.S.A. , 03/07/2008 ארה"ב , 03/07/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(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

Integrated circuits; computer software in the field of 
image processing; optical lenses; printed circuit 
boards; semiconductor chip housings and 
semiconductor chips in combination; semiconductor 
chips and optical lenses in combination; integrated 
optical systems for imaging; integrated optical 
systems for data manipulation; all included in class 9.

מעגלים חשמליים משולבים; תוכנות מחשב בתחום עיבוד
תמונות; עדשות אופטיות; מעגלים מודפסים; בתים עבור
שבבים מוליכים למחצה וקומבינציה של שבבים מוליכים
למחצה; קומבינציה של שבבים מוליכים למחצה ועדשות
אופטיות; מערכות אופטיות משולבות להדמיות; מערכות
אופטיות משולבות לתפעול מידע; הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217072 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68625/03/2010



U.S.A. , 03/07/2008 ארה"ב , 03/07/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(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

Design of optical and microoptical components; 
design services in the field of computers and 
integrated circuits; all included in class 42.

עיצוב רכיבים אופטיים ומיקרו-אופטיים; שירותי עיצוב בתחום
המחשבים והמעגלים החשמליים המשולבים; הכלולים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217073 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68725/03/2010



U.S.A. , 03/07/2008 ארה"ב , 03/07/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Tessera, Inc.,

Address: 3025 Orchard Parkway, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 67154

(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

Computer technology licensing; intellectual property 
licensing; all included in class 45.

מתן רשיונות לטכנולוגיית מחשבים; מתן רישיונות קניין רוחני;
הכלולים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217074 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68825/03/2010



Series of pre-recorded video cassettes featuring 
cartoons; series of pre-recorded audio cassettes and 
compact discs featuring soundtracks, music of 
cartoon theme songs and other sound recordings, 
apparatus for recording, producing and projecting 
sound and visual images, motion pictures, 
photographic slides, eyeglasses, sunglasses, anti-
glare glasses, protective and safety glasses and 
lenses, frames and cases therefore; Downloadable 
ring tones, graphics and music via a global computer 
network and wireless devices; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cases and 
cellular telephone face plates; downloadable 
television programs provided via video-on-demand; 
radios, televisions, transceivers, telephones, 
thermometers, compasses, rulers, measuring tapes, 
telescopes, microscopes, periscopes, binoculars, 
magnifying glasses, calculators, computers, 
computer software and computer peripheral 
apparatus, computer game joysticks, alarms, 
signaling bells, signal and warning lights and devices, 
reflecting discs and strips for wear, warning triangle 
and other vehicle breakdown signs, life jackets, 
protective helmets and clothing, water diving 
apparatus, snorkel tubes, swim masks, swim 
goggles, cameras, film, slide projectors, batteries, 
flashlights and magical lanterns, flash lighting 
apparatus for cameras, electronic games (computer 
game cartridges, computer game cassettes, 
computer game discs, computer game programs, 
computer game software, video game cartridges, 
video game discs, video game joysticks, video game 
interactive remote control units, video game 
interactive hand held remote controls for playing 
electronic games, video game software, video game 
tape cassettes), magnets, magnetic boards, mouse 
pads and decorative refrigerator magnets; all 
included in class 9.

סדרה של קלטות וידאו מוקלטות מראש עם סרטים מצוירים;
סדרה של קלטות שמע ותקליטורים מוקלטים מראש עם
פסקולים, מוזיקה בנושא של סרטים מצוירים והקלטות קול
אחרות, מכשירים להקלטה, הפקה והקרנה של קול ובבואות
חזותיות, סרטי קולנוע, שקופיות צילום, משקפי ראייה, משקפי
שמש, משקפיים מגנות מפני סנוור, משקפים ועדשות מגנים
ובטיחותיים, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים, גרפיקה
ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית
והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולאריים, דהיינו, נרתיקי
טלפון סלולארי ולוחיות כיסוי לטלפון סלולארי; תכניות טלוויזיה

ניתנות להורדה המסופקות באמצעות וידאו-לפי-דרישה;
מכשירי רדיו, טלוויזיות, משדרי-מקלטים, טלפונים, מדי חום,
מצפנים, סרגלים, סרטי מדידה, טלסקופים, מיקרוסקופים,

פריסקופים, משקפות, זכוכיות מגדלת, מחשבונים, מחשבים,
תוכנת מחשב ומכשירים היקפים למחשב, ג'ויסטיקים למשחקי
מחשב, אזעקות, פעמוני איתות, אורות והתקני איתות ואזהרה,
דיסקים ורצועות מחזירי אור ללבישה, משולש אזהרה ושלטי
רכב מקולקל אחרים, חגורות הצלה, קסדות ולבוש מגן,

התקנים לצלילה, צינורות לשנורקל, מסכות שחייה, משקפי
שחייה, מצלמות, סרט, מקרני שקופיות, סוללות, פנסי כיס
ועששיות, מכשירי תאורת פלאש למצלמות, משחקים

אלקטרוניים (מחסניות למשחקי מחשב, קלטות למשחקי
מחשב, דיסקים למשחקי מחשב, תוכניות למשחקי מחשב,
תוכנה למשחקי מחשב, מחסניות למשחקי וידאו, דיסקים

למשחקי וידאו, ג'ויסטיקים למשחקי וידאו, יחידות שלט רחוק
למשחקי וידאו אינטראקטיביים, שלטי רחוק ידניים למשחקי
וידאו אינטראקטיביים למשחק במשחקים אלקטרוניים, תוכנת
משחקי וידאו, קלטות משחקי וידאו), מגנטים, לוחות מגנטיים,
פדים לעכבר ומגנטים קישוטיים למקרר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DELOCATED

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217085 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 68925/03/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 69025/03/2010



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

Printed matter and paper goods namely, books 
featuring characters from animated,  action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, coloring books, children's 
activity books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
trading cards,  lithographs and animation cels; pens, 
pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, 
colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals,  heat transfers; posters; mounted and/or 
unmounted photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all of the foregoing related to 
an animated series and/or the characters contained 
therein; all included in class 16.

חומר מודפס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים עם דמויות מסרטי
קולנוע מונפשים, סרטי פעולה הרפתקה, קומדיה ו/או דרמה,
ספרי קומיקס, ספרי ילדים, מגזינים עם דמויות מסרטי קולנוע
מונפשים, סרטי פעולה הרפתקה, קומדיה ו/או דרמה, ספרי
צביעה, ספרי פעילות לילדים; צרכי כתיבה, נייר מכתבים,
מעטפות, מחברות, יומנים, כרטיסי תזכורת, כרטיסי ברכה;
קלפים לאיסוף, ליטוגרפיות ותאי אנימציה; עטים, עפרונות,
נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים, עפרונות

צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר; מדבקות לזכוכית,
מדבקות העברה בחום; כרזות; תצלומים ממוסגרים ו/או לא
ממוסגרים; עטיפות ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה
למתנות; אביזרי מסיבה מנייר וקישוטי נייר למסיבות - דהיינו
מפיות נייר, מפיות תחרה מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר
קרפ, כובעי נייר, הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגות
מנייר; מדבקות הדפס לאפליקציות רקמה או אריגים; דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי; כל

הסחורות לעיל קשורות לסדרות הנפשה ו/או לדמויות הנכללות
בהן; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

DELOCATED

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217086 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 69125/03/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

י' ניסן תש"ע - 69225/03/2010



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 Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, 
pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, 
jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, 
hats, caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear 
and masquerade and Halloween costumes and 
masks sold in connection therewith; all included in 
class 25.

ביגוד לגברים, לנשים ולילדים - דהיינו, חולצות, חולצות טי,
מיזעים, אימוניות, מכנסים גברים, מכנסיים, מכנסונים, חולצות
גופייה, בגדי גשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות נשים,

שמלות, כתפיות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם,
חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, מצחיות, מגני שמש,
חגורות, צעיפים, בגדי שינה, פיג'מות, לבני נשים, בגדים
תחתונים, מגפיים, נעליים, נעלי התעמלות, סנדלים, נעלי
תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים ותחפושות ומסכות

לנשפים ולהאלווין הנמכרות בהקשר לכך; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

DELOCATED

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217087 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 69325/03/2010



י' ניסן תש"ע - 69425/03/2010



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 Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, equipment sold as a unit for playing card 
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment sold as a unit 
for playing a board game, a manipulative game, a 
parlor game and an action type target game, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks, and Christmas tree ornaments, 
all of the foregoing related to an animated series 
and/or the characters contained therein; all included 
in class 28.

צעצועים ומוצרי ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, ציוד הנמכר כיחידה אחת למשחקי
קלפים, רכבי צעצוע, בובות, צלחות מעופפות, יחידת משחק
אלקטרונית לנשיאה ביד, ציוד משחק הנמכר כיחידה אחת

למשחק במשחקי לוח, משחקי מיומנות ידיים, משחקים ביתיים
ומשחקי מטרה פעולתיים, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות,
תצרפים ומשחקי הרכבה, מסכות פנים מנייר, סקטבורדים,
מחליקי קרח, צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורי

משחק במגרש, כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור
-בסיס, מצופי שחייה או לשם בילוי, התקני ציפה קרשים ללימוד

שחייה לשימוש בפנאי, גלשונים, קרשי שחייה לשם בילוי,
סנפירי שחייה, כלי צעצוע לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות
צעצוע, וקישוטי עצי חג מולד, כל הסחורות לעיל קשורות
לסדרות הנפשה ו/או לדמויות הנכללות בהן; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

DELOCATED

Trade Mark No. 217088 מספר סימן

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 69525/03/2010



י' ניסן תש"ע - 69625/03/2010



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: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

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

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

DVD ,מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים, תקליטים, תקליטורים
וכל סוג אחר של נשאים; הפקה והסדרת תוכניות רדיו

וטלוויזיה; מידע הקשור בבידור או חינוך המסופק באמצעות
טלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי או מקוון; אספקת פרסומים
אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב,
באופן אלחוטי ומקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע,
מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון של בידור; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

DELOCATED

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217089 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 69725/03/2010



Series of pre-recorded video cassettes featuring 
cartoons; series of pre-recorded audio cassettes and 
compact discs featuring soundtracks, music of 
cartoon theme songs and other sound recordings, 
apparatus for recording, producing and projecting 
sound and visual images, motion pictures, 
photographic slides, eyeglasses, sunglasses, anti-
glare glasses, protective and safety glasses and 
lenses, frames and cases therefore; Downloadable 
ring tones, graphics and music via a global computer 
network and wireless devices; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cases and 
cellular telephone face plates; downloadable 
television programs provided via video-on-demand; 
radios, televisions, transceivers, telephones, 
thermometers, compasses, rulers, measuring tapes, 
telescopes, microscopes, periscopes, binoculars, 
magnifying glasses, calculators, computers, 
computer software and computer peripheral 
apparatus, computer game joysticks, alarms, 
signaling bells, signal and warning lights and devices, 
reflecting discs and strips for wear, warning triangle 
and other vehicle breakdown signs, life jackets, 
protective helmets and clothing, water diving 
apparatus, snorkel tubes, swim masks, swim 
goggles, cameras, film, slide projectors, batteries, 
flashlights and magical lanterns, flash lighting 
apparatus for cameras, electronic games (computer 
game cartridges, computer game cassettes, 
computer game discs, computer game programs, 
computer game software, video game cartridges, 
video game discs, video game joysticks, video game 
interactive remote control units, video game 
interactive hand held remote controls for playing 
electronic games, video game software, video game 
tape cassettes), magnets, magnetic boards, mouse 
pads and decorative refrigerator magnets; all 
included in class 9.

סדרה של קלטות וידאו מוקלטות מראש עם סרטים מצוירים;
סדרה של קלטות שמע ותקליטורים מוקלטים מראש עם
פסקולים, מוזיקה בנושא של סרטים מצוירים והקלטות קול
אחרות, מכשירים להקלטה, הפקה והקרנה של קול ובבואות
חזותיות, סרטי קולנוע, שקופיות צילום, משקפי ראייה, משקפי
שמש, משקפיים מגנות מפני סנוור, משקפים ועדשות מגנים
ובטיחותיים, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים, גרפיקה
ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית
והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולאריים, דהיינו, נרתיקי
טלפון סלולארי ולוחיות כיסוי לטלפון סלולארי; תכניות טלוויזיה

ניתנות להורדה המסופקות באמצעות וידאו-לפי-דרישה;
מכשירי רדיו, טלוויזיות, משדרי-מקלטים, טלפונים, מדי חום,
מצפנים, סרגלים, סרטי מדידה, טלסקופים, מיקרוסקופים,

פריסקופים, משקפות, זכוכיות מגדלת, מחשבונים, מחשבים,
תוכנת מחשב ומכשירים היקפים למחשב, ג'ויסטיקים למשחקי
מחשב, אזעקות, פעמוני איתות, אורות והתקני איתות ואזהרה,
דיסקים ורצועות מחזירי אור ללבישה, משולש אזהרה ושלטי
רכב מקולקל אחרים, חגורות הצלה, קסדות ולבוש מגן,

התקנים לצלילה, צינורות לשנורקל, מסכות שחייה, משקפי
שחייה, מצלמות, סרט, מקרני שקופיות, סוללות, פנסי כיס
ועששיות, מכשירי תאורת פלאש למצלמות, משחקים

אלקטרוניים (מחסניות למשחקי מחשב, קלטות למשחקי
מחשב, דיסקים למשחקי מחשב, תוכניות למשחקי מחשב,
תוכנה למשחקי מחשב, מחסניות למשחקי וידאו, דיסקים

למשחקי וידאו, ג'ויסטיקים למשחקי וידאו, יחידות שלט רחוק
למשחקי וידאו אינטראקטיביים, שלטי רחוק ידניים למשחקי
וידאו אינטראקטיביים למשחק במשחקים אלקטרוניים, תוכנת
משחקי וידאו, קלטות משחקי וידאו), מגנטים, לוחות מגנטיים,
פדים לעכבר ומגנטים קישוטיים למקרר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CHEYENNE CINNAMON AND THE FANTABULOUS UNICORN OF SUGAR TOWN CANDY FUDGE

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217090 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 69825/03/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 69925/03/2010



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

Printed matter and paper goods namely, books 
featuring characters from animated,  action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, coloring books, children's 
activity books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
trading cards,  lithographs and animation cels; pens, 
pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, 
colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals,  heat transfers; posters; mounted and/or 
unmounted photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all of the foregoing related to 
an animated series and/or the characters contained 
therein; all included in class 16.

חומר מודפס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים עם דמויות מסרטי
קולנוע מונפשים, סרטי פעולה הרפתקה, קומדיה ו/או דרמה,
ספרי קומיקס, ספרי ילדים, מגזינים עם דמויות מסרטי קולנוע
מונפשים, סרטי פעולה הרפתקה, קומדיה ו/או דרמה, ספרי
צביעה, ספרי פעילות לילדים; צרכי כתיבה, נייר מכתבים,
מעטפות, מחברות, יומנים, כרטיסי תזכורת, כרטיסי ברכה;
קלפים לאיסוף, ליטוגרפיות ותאי אנימציה; עטים, עפרונות,
נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים, עפרונות

צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר; מדבקות לזכוכית,
מדבקות העברה בחום; כרזות; תצלומים ממוסגרים ו/או לא
ממוסגרים; עטיפות ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה
למתנות; אביזרי מסיבה מנייר וקישוטי נייר למסיבות - דהיינו
מפיות נייר, מפיות תחרה מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר
קרפ, כובעי נייר, הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגות
מנייר; מדבקות הדפס לאפליקציות רקמה או אריגים; דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי; כל

הסחורות לעיל קשורות לסדרות הנפשה ו/או לדמויות הנכללות
בהן; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

CHEYENNE CINNAMON AND THE FANTABULOUS UNICORN OF SUGAR TOWN CANDY FUDGE

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217091 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 70025/03/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

י' ניסן תש"ע - 70125/03/2010



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 Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, 
pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, 
jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, 
hats, caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear 
and masquerade and Halloween costumes and 
masks sold in connection therewith; all included in 
class 25.

ביגוד לגברים, לנשים ולילדים - דהיינו, חולצות, חולצות טי,
מיזעים, אימוניות, מכנסים גברים, מכנסיים, מכנסונים, חולצות
גופייה, בגדי גשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות נשים,

שמלות, כתפיות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם,
חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, מצחיות, מגני שמש,
חגורות, צעיפים, בגדי שינה, פיג'מות, לבני נשים, בגדים
תחתונים, מגפיים, נעליים, נעלי התעמלות, סנדלים, נעלי
תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים ותחפושות ומסכות

לנשפים ולהאלווין הנמכרות בהקשר לכך; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

CHEYENNE CINNAMON AND THE FANTABULOUS UNICORN OF SUGAR TOWN CANDY FUDGE

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217092 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 70225/03/2010



י' ניסן תש"ע - 70325/03/2010



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 Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, equipment sold as a unit for playing card 
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment sold as a unit 
for playing a board game, a manipulative game, a 
parlor game and an action type target game, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks, and Christmas tree ornaments, 
all of the foregoing related to an animated series 
and/or the characters contained therein; all included 
in class 28.

צעצועים ומוצרי ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, ציוד הנמכר כיחידה אחת למשחקי
קלפים, רכבי צעצוע, בובות, צלחות מעופפות, יחידת משחק
אלקטרונית לנשיאה ביד, ציוד משחק הנמכר כיחידה אחת

למשחק במשחקי לוח, משחקי מיומנות ידיים, משחקים ביתיים
ומשחקי מטרה פעולתיים, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות,
תצרפים ומשחקי הרכבה, מסכות פנים מנייר, סקטבורדים,
מחליקי קרח, צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורי

משחק במגרש, כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור
-בסיס, מצופי שחייה או לשם בילוי, התקני ציפה קרשים ללימוד

שחייה לשימוש בפנאי, גלשונים, קרשי שחייה לשם בילוי,
סנפירי שחייה, כלי צעצוע לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות
צעצוע, וקישוטי עצי חג מולד, כל הסחורות לעיל קשורות
לסדרות הנפשה ו/או לדמויות הנכללות בהן; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

CHEYENNE CINNAMON AND THE FANTABULOUS UNICORN OF SUGAR TOWN CANDY FUDGE

Trade Mark No. 217093 מספר סימן

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 70425/03/2010



י' ניסן תש"ע - 70525/03/2010



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: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

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

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

DVD ,מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים, תקליטים, תקליטורים
וכל סוג אחר של נשאים; הפקה והסדרת תוכניות רדיו

וטלוויזיה; מידע הקשור בבידור או חינוך המסופק באמצעות
טלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי או מקוון; אספקת פרסומים
אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב,
באופן אלחוטי ומקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע,
מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון של בידור; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

CHEYENNE CINNAMON AND THE FANTABULOUS UNICORN OF SUGAR TOWN CANDY FUDGE

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217094 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 70625/03/2010



Series of pre-recorded video cassettes featuring 
cartoons; series of pre-recorded audio cassettes and 
compact discs featuring soundtracks, music of 
cartoon theme songs and other sound recordings, 
apparatus for recording, producing and projecting 
sound and visual images, motion pictures, 
photographic slides, eyeglasses, sunglasses, anti-
glare glasses, protective and safety glasses and 
lenses, frames and cases therefore; Downloadable 
ring tones, graphics and music via a global computer 
network and wireless devices; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cases and 
cellular telephone face plates; downloadable 
television programs provided via video-on-demand; 
radios, televisions, transceivers, telephones, 
thermometers, compasses, rulers, measuring tapes, 
telescopes, microscopes, periscopes, binoculars, 
magnifying glasses, calculators, computers, 
computer software and computer peripheral 
apparatus, computer game joysticks, alarms, 
signaling bells, signal and warning lights and devices, 
reflecting discs and strips for wear, warning triangle 
and other vehicle breakdown signs, life jackets, 
protective helmets and clothing, water diving 
apparatus, snorkel tubes, swim masks, swim 
goggles, cameras, film, slide projectors, batteries, 
flashlights and magical lanterns, flash lighting 
apparatus for cameras, electronic games (computer 
game cartridges, computer game cassettes, 
computer game discs, computer game programs, 
computer game software, video game cartridges, 
video game discs, video game joysticks, video game 
interactive remote control units, video game 
interactive hand held remote controls for playing 
electronic games, video game software, video game 
tape cassettes), magnets, magnetic boards, mouse 
pads and decorative refrigerator magnets; all 
included in class 9.

סדרה של קלטות וידאו מוקלטות מראש עם סרטים מצוירים;
סדרה של קלטות שמע ותקליטורים מוקלטים מראש עם
פסקולים, מוזיקה בנושא של סרטים מצוירים והקלטות קול
אחרות, מכשירים להקלטה, הפקה והקרנה של קול ובבואות
חזותיות, סרטי קולנוע, שקופיות צילום, משקפי ראייה, משקפי
שמש, משקפיים מגנות מפני סנוור, משקפים ועדשות מגנים
ובטיחותיים, מסגרות ונרתיקים עבורם; רינגטונים, גרפיקה
ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית
והתקנים אלחוטיים; אביזרי טלפון סלולאריים, דהיינו, נרתיקי
טלפון סלולארי ולוחיות כיסוי לטלפון סלולארי; תכניות טלוויזיה

ניתנות להורדה המסופקות באמצעות וידאו-לפי-דרישה;
מכשירי רדיו, טלוויזיות, משדרי-מקלטים, טלפונים, מדי חום,
מצפנים, סרגלים, סרטי מדידה, טלסקופים, מיקרוסקופים,

פריסקופים, משקפות, זכוכיות מגדלת, מחשבונים, מחשבים,
תוכנת מחשב ומכשירים היקפים למחשב, ג'ויסטיקים למשחקי
מחשב, אזעקות, פעמוני איתות, אורות והתקני איתות ואזהרה,
דיסקים ורצועות מחזירי אור ללבישה, משולש אזהרה ושלטי
רכב מקולקל אחרים, חגורות הצלה, קסדות ולבוש מגן,

התקנים לצלילה, צינורות לשנורקל, מסכות שחייה, משקפי
שחייה, מצלמות, סרט, מקרני שקופיות, סוללות, פנסי כיס
ועששיות, מכשירי תאורת פלאש למצלמות, משחקים

אלקטרוניים (מחסניות למשחקי מחשב, קלטות למשחקי
מחשב, דיסקים למשחקי מחשב, תוכניות למשחקי מחשב,
תוכנה למשחקי מחשב, מחסניות למשחקי וידאו, דיסקים

למשחקי וידאו, ג'ויסטיקים למשחקי וידאו, יחידות שלט רחוק
למשחקי וידאו אינטראקטיביים, שלטי רחוק ידניים למשחקי
וידאו אינטראקטיביים למשחק במשחקים אלקטרוניים, תוכנת
משחקי וידאו, קלטות משחקי וידאו), מגנטים, לוחות מגנטיים,
פדים לעכבר ומגנטים קישוטיים למקרר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

THE XTACLES

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217095 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 70725/03/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 70825/03/2010



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

Printed matter and paper goods namely, books 
featuring characters from animated,  action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, coloring books, children's 
activity books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
trading cards,  lithographs and animation cels; pens, 
pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, 
colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals,  heat transfers; posters; mounted and/or 
unmounted photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party favors 
and paper party decorations - namely paper napkins, 
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper 
hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and t-shirts; all of the foregoing related to 
an animated series and/or the characters contained 
therein; all included in class 16.

חומר מודפס ומוצרי נייר דהיינו, ספרים עם דמויות מסרטי
קולנוע מונפשים, סרטי פעולה הרפתקה, קומדיה ו/או דרמה,
ספרי קומיקס, ספרי ילדים, מגזינים עם דמויות מסרטי קולנוע
מונפשים, סרטי פעולה הרפתקה, קומדיה ו/או דרמה, ספרי
צביעה, ספרי פעילות לילדים; צרכי כתיבה, נייר מכתבים,
מעטפות, מחברות, יומנים, כרטיסי תזכורת, כרטיסי ברכה;
קלפים לאיסוף, ליטוגרפיות ותאי אנימציה; עטים, עפרונות,
נרתיקים עבורם, מחקים, צבעי קריאון, טושים, עפרונות

צבעוניים, סטים לצביעה, גירים ולוחות גיר; מדבקות לזכוכית,
מדבקות העברה בחום; כרזות; תצלומים ממוסגרים ו/או לא
ממוסגרים; עטיפות ספרים, סימניות, לוחות שנה, נייר עטיפה
למתנות; אביזרי מסיבה מנייר וקישוטי נייר למסיבות - דהיינו
מפיות נייר, מפיות תחרה מנייר, תחתיות שולחן מנייר, נייר
קרפ, כובעי נייר, הזמנות, מפות שולחן מנייר, קישוטי עוגות
מנייר; מדבקות הדפס לאפליקציות רקמה או אריגים; דפוסים
מודפסים לתחפושות, פיג'מות, חולצות מיזע וחולצות טי; כל

הסחורות לעיל קשורות לסדרות הנפשה ו/או לדמויות הנכללות
בהן; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

THE XTACLES

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217096 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 70925/03/2010



Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

י' ניסן תש"ע - 71025/03/2010



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 Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

Clothing for men, women and children - namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, 
pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, 
jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, 
hats, caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear, 
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear 
and masquerade and Halloween costumes and 
masks sold in connection therewith; all included in 
class 25.

ביגוד לגברים, לנשים ולילדים - דהיינו, חולצות, חולצות טי,
מיזעים, אימוניות, מכנסים גברים, מכנסיים, מכנסונים, חולצות
גופייה, בגדי גשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות, חולצות נשים,

שמלות, כתפיות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם,
חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, מצחיות, מגני שמש,
חגורות, צעיפים, בגדי שינה, פיג'מות, לבני נשים, בגדים
תחתונים, מגפיים, נעליים, נעלי התעמלות, סנדלים, נעלי
תינוקות, גרביים נגד החלקה, בגדי ים ותחפושות ומסכות

לנשפים ולהאלווין הנמכרות בהקשר לכך; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

THE XTACLES

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217097 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 71125/03/2010



י' ניסן תש"ע - 71225/03/2010



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 Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

Toys and sporting goods including games and 
playthings, namely, action figures and accessories 
therefore, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on 
toys, equipment sold as a unit for playing card 
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment sold as a unit 
for playing a board game, a manipulative game, a 
parlor game and an action type target game, stand 
alone video output game machines, jigsaw and 
manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls, 
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, swimming floats for 
recreational use, kick board flotation devices for 
recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bake ware and toy 
cook ware, toy banks, and Christmas tree ornaments, 
all of the foregoing related to an animated series 
and/or the characters contained therein; all included 
in class 28.

צעצועים ומוצרי ספורט לרבות משחקים וכלי משחק, דהיינו,
דמויות צעצוע ואביזריהן, צעצועי פרווה, בלונים, צעצועי

אמבטיה, צעצועי רכיבה, ציוד הנמכר כיחידה אחת למשחקי
קלפים, רכבי צעצוע, בובות, צלחות מעופפות, יחידת משחק
אלקטרונית לנשיאה ביד, ציוד משחק הנמכר כיחידה אחת

למשחק במשחקי לוח, משחקי מיומנות ידיים, משחקים ביתיים
ומשחקי מטרה פעולתיים, מכונות משחקי פלט וידאו עצמאיות,
תצרפים ומשחקי הרכבה, מסכות פנים מנייר, סקטבורדים,
מחליקי קרח, צעצועים להתזת מים, כדורים, דהיינו, כדורי

משחק במגרש, כדורי-רגל, כדורי-בסיס, כדורי-סל, כפפות כדור
-בסיס, מצופי שחייה או לשם בילוי, התקני ציפה קרשים ללימוד

שחייה לשימוש בפנאי, גלשונים, קרשי שחייה לשם בילוי,
סנפירי שחייה, כלי צעצוע לאפיה וכלי צעצוע לבישול, קופות
צעצוע, וקישוטי עצי חג מולד, כל הסחורות לעיל קשורות
לסדרות הנפשה ו/או לדמויות הנכללות בהן; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

THE XTACLES

Trade Mark No. 217098 מספר סימן

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 71325/03/2010



י' ניסן תש"ע - 71425/03/2010



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: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, U.S.A.

Identification No.: 45208

(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

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

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

DVD ,מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים, תקליטים, תקליטורים
וכל סוג אחר של נשאים; הפקה והסדרת תוכניות רדיו

וטלוויזיה; מידע הקשור בבידור או חינוך המסופק באמצעות
טלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי או מקוון; אספקת פרסומים
אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה) בטלוויזיה, בפס רחב,
באופן אלחוטי ומקוון; אספקת אתר מקוון של חדשות ומידע,
מוצרים, תוכניות מולטימדיה וחומרי עיון של בידור; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

THE XTACLES

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217099 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 71525/03/2010



י' ניסן תש"ע - 71625/03/2010



Benelux , 17/11/2008 בנלוקס , 17/11/2008

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: BRASSERIE LEFEBVRE S.A.

Address: Rue du Croly, 54  , QUENAST, 1430, Belgium

Identification No.: 69922

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217101 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 71725/03/2010



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: PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 6718

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 
leather or of leather imitations, included in this class; 
bags (included in this class) and other cases not 
adapted to the product they are intended to contain 
as well as small articles of leather, included in this 
class; purses, pocket wallets, key cases; carrying 
bags, travelling bags, sports bags and sports 
pouches, included in this class, duffel bags, 
rucksacks, school bags, hip bags, toilet bags; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מעור או מחיקויי עור, הנכללים
בסוג זה; תיקים (הנכללים בסוג זה) ונרתיקים אחרים שאינם
מותאמים למוצר אשר הם מתעתדים להכיל כמו גם פריטים
קטנים מעור, הנכללים בסוג זה; ארנקי נשים, ארנקי כיס,

נרתיקי מפתחות; תיקי נשיאה, תיקי מסע, תיקי ספורט ופאוצ'ים
לספורט, הנכללים בסוג זה, ,תרמילי קיטבג, תרמילי גב, תיקי
בי"ס, תיקי מותן, תיקי טואלט; תיבות ותיקי מסע; מטריות,

שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217102 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 71825/03/2010



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: PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 6718

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217103 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 71925/03/2010



י' ניסן תש"ע - 72025/03/2010



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: PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF 
DASSLER SPORT

Address: Herzogenaurach, Germany

Identification No.: 6718

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Games and playthings; gymnastic apparatus; 
gymnastic and sporting articles (included in this 
class); balls for games; shin guards, knee, elbow and 
ankle pads for sports purposes; sporting gloves 
(included in this class); tennis racquets, cricket bats, 
golf clubs, hockey sticks, table tennis bats, 
badminton and squash racquets; bags for sporting 
articles adapted to the product they are intended to 
contain; adapted bags and coverings for tennis, 
badminton and squash racquets, table tennis and 
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller 
skates, ice skates, in-line skates, tables and nets for 
table tennis; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; מכשירי התעמלות; פריטי התעמלות
וספורט (הנכללים בסוג זה); כדורים למשחק; מגיני שוקיים,
פדים לברכיים, מרפקים וקרסוליים למטרות ספורט; כפפות

ספורט (הנכללות בסוג זה); רקטות טניס, מחבטי קריקט, אלות
גולף, מקלות הוקי, מחבטי טניס שולחן, רקטות בדמינטון
וסקוואש; תיקים לפריטי ספורט המותאמים למוצר אותו הם
מתעתדים להכיל; תיקים מותאמים וכיסויים לרקטות טניס,
בדמינטון וסקוואש, מחבטי טניס שולחן וקריקט, אלות גולף

ומקלות הוקי; גלגיליות, מחליקים לקרח, גלגליות רולרבליידס,
שולחנות ורשתות לטניס שולחן; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217105 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 72125/03/2010



Benelux , 11/07/2008 בנלוקס , 11/07/2008

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, fixed or animated; computer 
games programs; video games apparatus; video 
games cassettes; pre-recorded computer software, 
including computer software of game; computer 
programs and data bases; screensaver programmes 
for computers; magnetic carriers, digital or analog in 
the recording of sound and images; video discs, 
video tapes, magnetic tapes, magnetic disks, DVDS, 
diskettes, optical disks, compact discs, CD-ROMs, 
blank or prerecorded containing of music, sound or of 
images (may be animated); movie films; film of 
animation and animated series; publications in form 
electronical provided via CD-ROM's, via of bases of 
data and via Internet; multimedia software 
entertainment purposes and education; all included in 
class 9.

מתקנים עבור הקלטה, תמסורת או שעתוק של צליל או דמויות,
קבועות או מונפשות; תוכניות משחקי מחשב; התקני משחקי
וידאו; קלטות משחקי וידאו; תוכנת מחשב מוקלטת מראש,
כולל תוכנת משחק מחשב; תוכניות מחשב ומאגרי נתונים;
תוכניות שומר מסך למחשב; נשאים מגנטיים, דיגיטליים או

אנלוגיים בהקלטה של צליל ודמויות; דיסקי וידאו, קלטות וידאו,
קלטות מגנטיות, דיסקים מגנטיות, תקליטורי DVD, דיסקטים,
דיסקים אופטיים, תקליטורים, תקליטורי CD-ROM, ריקים או
מוקלטים מראש המכילים מוסיקה, צליל או דמויות (העשויות

להיות מונפשות); סרטי קולנוע; סרטי אנימציה וסדרות
מונפשות; פרסומים בצורה אלקטרונית המסופקים דרך
תקליטורי CD-ROM, דרך מאגרי נתונים ודרך אינטרנט;

תוכנת מולטימדיה למטרות בידור וחינוך; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217106 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 72225/03/2010



Owners

Name: MEDIATOON SA

Address: Paris, France

Identification No.: 69924

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 72325/03/2010



י' ניסן תש"ע - 72425/03/2010



Benelux , 11/07/2008 בנלוקס , 11/07/2008

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: MEDIATOON SA

Address: Paris, France

Identification No.: 69924

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

Services of advertising, promotion and informational 
of business in the sectors of cinema, television, 
animation and of multimedia; services of international 
sale of animated series and of programmes of tv; 
commercial business management into audio-visual 
sector; public relation services; aids and consultancy 
in relation to advertising and promotion, marketing 
and of communication of linked enterprises to sector 
of cinema, television, animation and of multimedia; 
organisation of events, events, exhibitions, fairs and 
of salons for purposes commercial, promotional and 
advertising in the sectors of cinema, television, 
animation and of multimedia; placement of 
advertisements and advertising material and 
promotional (prospectuses, catalogues, prints, 
samples); all included in class 35.

שירותי פרסום, קידום מכירות ומידע של עסקים במגזר
הקולנוע, טלוויזיה, אנימציה ומולטימדיה; שירותי מכירה

בינלאומיים של סדרות מונפשות ושל תוכניות טלוויזיה; ניהול
עסק מסחרי למגזר האודיו-ויזואלי; שירותי יחסי ציבור; סיוע
וייעוץ בקשר לפרסום, קידום מכירות, שיווק ותקשורת של
יוזמות הקשורות למגזר הקולנוע, טלוויזיה, אנימציה

ומולטימדיה; ארגון אירועים, אירועים, תערוכות, ירידים ותצוגות
למטרות מסחר, קידום מכירות ופרסום במגזר הקולנוע,

טלוויזיה, אנימציה ומולטימדיה; מיקום פרסומות וחומר פרסום
וקידום מכירות (פרוספקטים, קטלוגים, הדפסות, דוגמיות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 217107 מספר סימן

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 72525/03/2010



Benelux , 11/07/2008 בנלוקס , 11/07/2008

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

Education.; training; entertainment; organisation of 
events and of demonstrations for purposes cultural, 
educational and teaching in the sectors of cinema, 
television, animation and of multimedia; organisation 
and conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars and symposiums; publishing 
and publication of texts, illustrations, of books, 
magazines, newspapers, periodicals, of magazines, 
of publications of all kinds and in all forms, including 
publications electronic and digital, carriers of sound 
and/or visual, of multimedia programs (setting in 
computer science shape of texts and/or images, fixed 
or animated); organizing of symposiums, 
conferences, forums, congresses and colloquiums for 
cultural purposes or educational in the sectors of 
cinema, television, animation and of multimedia; 
production of radio and television programmes, 
audiovisual and multimedia programmes, 
(computerisation of text and/or still or moving images 
and/or sound, whether musical or not), whether or 
not for interactive purposes; production of 
programmes informational, radio entertainment and 
televised, of audio visual programs and multimedia 
(setting in computer science shape of texts and/or 
images, fixed or animated and/or of musical sounds 
or not), for interactive use or not; club services; all 
included in class 41.

חינוך; הכשרה; בידור; ארגון אירועים והדגמות למטרות
תרבות, חינוך ולימוד במגזר הקולנוע, טלוויזיה, אנימציה
ומולטימדיה; ארגון וניהול קולוקוויומים, ועידות, קונגרסים,
סמינרים וסימפוזיונים; פרסום והוצאה לאור של טקסטים,
איורים, ספרים, מגזינים, עיתונים, כתבי עת, פרסומים מכל
הסוגים ובכל הצורות, כולל פרסומים אלקטרוניים ודיגיטליים,
נשאים של צליל ו/או עזרים חזותיים, תוכניות מולטימדיה

(בסביבת צורת מדעי המחשב של טקסטים ו/או דמויות, קבועות
או מונפשות); ארגון סימפוזיונים, ועידות, פורומים, קונגרסים
וקולוקוויומים למטרות תרבות או חינוך במגזר הקולנוע,
טלוויזיה, אנימציה ומולטימדיה; הפקה של תוכניות רדיו

וטלוויזיה, תוכניות אודיוויזואליות ומולטימדיה, (מחשוב של
טקסט ו/או דמויות קבועות או נעות ו/או צליל, בין אם מוזיקלי או
לא), בין אם למטרות אינטראקטיביות ובין אם לא; הפקה של

תכניות מידע, רדיו בידורי וטלוויזיוני, של תוכניות אודיו ויזואליות
ומולטימדיה (בסביבת צורת מדעי המחשב של טקסטים ו/או
דמויות, קבועות או מונפשות ו/או צלילים מוזיקליים או לא),

למטרות אינטראקטיביות או לא; שירותי מועדון; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217108 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 72625/03/2010



Owners

Name: MEDIATOON SA

Address: Paris, France

Identification No.: 69924

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 72725/03/2010



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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Electronic power tools; tool bits, drill sockets and drill 
tips for electronic power tools; blades for electric 
cutters; heat exchanger units; electric motors (other 
than for land vehicles); electricity generators; 
centrifugal blowers; axial flow blowers; fan motors; 
washing machines; clothes drying machines; dish 
washing machines; dish drying machines; 
compressors (machine); electric pumps; electric 
chopping, mixing and cutting machines for food; 
electric hand mixers for household purposes; electric 
food processors for household purposes; electric 
knife sharpeners; electric coffee mills; electric food 
blenders for household purposes; electric juice 
extractors for household purposes; electric meat 
grinders for household purposes; electric can 
openers for household purposes; electric waste 
processors; electric garbage disposals; electric 
lawnmowers; blades for lawnmowers; electric 
vacuum cleaners; blowing machines; water feeding 
machines; electrostatic precipitators; all included in 
class 7.

כלי עבודה חשמליים; מקדחים, תושבות למקדחות ושפיצי
מקדחה לכלי עבודה חשמליים; להבים למכשירי חיתוך

חשמליים; יחידות הולכת חשמל; מנועים חשמליים (שאינם
לרכבים יבשתיים); גנרטורים חשמליים; מפוחים צנטריפוגליים;
מפוחי זרימה צירית; מנועי מאוורר; מכונות כביסה; מכונות
ייבוש בגדים; מדיחי כלים; מכונות ייבוש כלים; מדחסים

(מכונה); משאבות חשמליות; מכונות קיצוץ, ערבוב וחיתוך דברי
מזון; מערבל מזון ידני לשימוש ביתי; מעבדי מזון חשמליים
לשימוש ביתי; משחיזי סכינים חשמליים; מטחנות קפה

חשמליות; ממחי מזון חשמליים לשימוש ביתי; מכונות חשמליות
לסחיטת מיץ לשימוש ביתי; מטחנות בשר חשמליות לשימוש
ביתי; פותחני שימורים חשמליים לשימוש ביתי; מעבדי אשפה
חשמליים; טוחני אשפה חשמליים; מכסחות דשא חשמליות;
להבים למכסחות דשא; שואבי אבק חשמליים; מכונות ניפוח;
מכונות להזנת מים; אוסף חלקיקים חשמלי המסיר חלקיקים

מהאוויר; הכלולים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217110 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 72825/03/2010



Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma Kadoma-shi  , Osaka 571-
8501, Japan

Identification No.: 69925

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

י' ניסן תש"ע - 72925/03/2010



United Kingdom , 27/06/2008 ממלכה מאוחדת , 27/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LAND ROVER

Address: Warwickshire CV35 0RR, Gaydon, Warwick, 
United Kingdom

Identification No.: 58697

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

Automobiles and their parts and fittings and engines; 
all included in class 12.

מכוניות וחלקיהם ואביזריהם ומנועים; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

E_TERRAIN

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217113 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 73025/03/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NATIONAL

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217195 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 73125/03/2010



Cameras; cases for cameras; electrical flash lights 
for cameras; digital cameras; digital cameras with 
functions of video camera, audio player and voice 
recorder; parts and fittings for digital still cameras; 
plain paper copiers and parts thereof; toner 
cartridges (empty); electronic white boards; optical 
lenses; ink ribbon cassettes for printers (empty); 
batteries and dry cells; battery chargers for storage 
batteries; rechargeable batteries; electrical 
connectors; switches and components thereof; 
electric sockets; dimmer switches and parts thereof; 
time switches and parts thereof; automatic switching 
appliances; magnetic switches and parts thereof; 
photo-electric switches and parts thereof; parts for 
switches; electrical switches and parts thereof; 
detection switches; electric wiring devices with 
sensors; operating switches; dimmer control (dimmer 
function switches); card operated switches; outlets; 
fixing frames for electric outlets; pop up type electric 
floor outlet (floor outlet); electric floor outlet (floor 
outlet); plugs (electrical); monitoring television (for 
use in video intercom system); intercoms; Gas 
leakage alarms and parts thereof; anti theft warning 
apparatus; electric door chimes; buzzers; fire alarms; 
fire control panels; fire detectors; electric locks; 
electric automatic doors; remote controller 
transmitters and receivers; remote control switches 
for television or radio; radios; cassette tape players 
and recorders; radio cassette recorders and players; 
portable cassette tape players; portable radio 
cassette players and recorders; optical disc players, 
recorders, drives and parts thereof; cases for 
portable audio players; lens cleaning discs for optical 
disc players; IC memory and/or hard disc players and 
recorders; MP3 players; audio speakers; stereo 
tuners; amplifiers; microphones; record players; clock 
radios; IC recorders, namely voice recorders; 
headphones; cordless headphones; earphones; 
stereo components; optical fiber cables; audio cable; 
video cable;  car audio apparatus; television 
receivers; cathode ray tube (CRT) displays; cathode 
ray tubes; plasma television receivers; plasma 
displays; plasma display panels; LCD television 
receivers; LCD displays; LCD panels; color projection 
television receivers; combined television receivers 
incorporating video tape recorder; combined 
television receivers incorporating disk player; 
antennas; video tuners; LCD projectors; lenses for 
video projectors; video cassette recorders and 
players; camcorders; parts and accessories for 
camcorders; cables for camcorders; cases for 
camcorders; electric viewfinders for camcorders; 
waterproof covers for camcorders; alternating current 
adapters for camcorders; batteries for camcorders; 
shoulder straps for camcorders; hard disk drives; 
surveillance cameras; closed circuit video equipment; 
television cameras; USB cables; DVD video 
recorders and players; all-in-one DVD video cassette 
recorder and players; optical disc drives; optical disc 
recorders; optical disc players; optical disc changers; 
optical disc cartridges; facsimile machines; 
transceivers; telephones; cellular phones; cellular 
phone batteries; IP (internet protocol) telephones; 
cordless telephones; conference speakerphones; 
telephone answering machines; private automatic 
branch switching systems; global positioning system 
(GPS) receivers; radio telephones; radars; in-car 
wireless communication apparatus; multi-channel

מצלמות; תיקים למצלמות; מנורות הבזק חשמליות למצלמות;
מצלמות דיגיטליות; מצלמות דיגיטליות עם פונקציה של מכשיר
מצלמת ווידאו, נגן אודיו ורשמקול; חלקים ואביזרים למצלמת
סטילס דיגטלית; משכפלי נייר חלק וחלקים עבורם; מחסניות

טונר (ריקות); לוחות אלקטרונים לבנים; עדשות אופטיות; סרטי
קלטות דיו למדפסות (ריקות); סוללות ותאים יבשים; מטעני
סוללות לאחסון סוללות; סוללות נטענות; מחברים חשמליים;

מתגים ורכיבים עבורם; שקעים חשמליים; מתגי עמעום וחלקים
עבורם; מתגים מודדי זמן וחלקים עבורם; מתקני מתג חילוף

אוטומטיים; מתגים מגנטים וחלקים לשם כך; מתגים
פוטואלקטרים וחלקים עבורם; חלקים למתגים; מתגים

חשמליים וחלקים עבורם; מתגי איתור; מכשירי חיווט חשמליים
עם חיישנים; מתגי הפעלה; בקרת עמעום (מתגים עם פונקציית
עמעום); מתגים המופעלים על ידי כרטיס; שקעים; מסגרות
קיבוע לשקעים חשמליים; שקעים חשמליים רצפתיים (שקע
רצפתי) בסגנון קופץ;שקעי רצפתיים חשמליים (שקע רצפתי);

תקעים (חשמליים); טלוויזיות פיקוח (לשימוש במערכת
אינטרקום ווידאו); אינטרקום; אזעקות דליפת גז וחלקים עבורן;
מתקני אזהרה כנגד גנבה;  פעמוני דלת חשמליים; זמזמים;
אזעקות אש; לוחות בקרת אש; גלאי אש; מנעולים חשמליים;
דלתות אוטומטיות חשמליות; משדרי ומקלטי שלט רחוק;

מפסקי שלט רחוק לטלוויזיה או רדיו; מכשירי רדיו; מכשירי ניגון
והקלטת קלטות; מכשירי הקלטת וניגון רדיו טייפ; נגני קלטות
ניידים; מכשירי הקלטה וניגון רדיו טייפ ניידים; נגני, מקליטי

והתקני דיסק אופטי וחלקים עבורם;  תיקים לנגני אודיו ניידים;
דיסקים מנקי עדשות לנגני דיסק אופטי; מכשירי ניגון והקלטה
עם זיכרון מסוג IC ו\או דיסק קשיח. נגני MP3; רמקולי אודיו;
מכוון סטראו; מגברים; מיקרופונים; נגני הקלטה; שעוני רדיו;
מקליטי IC, בעיקר מקליטי קול; אוזניות; אוזניות אלחוטיות;
אוזניות תוך אוזניות; רכיבי סטריאו; כבלי סיבים אופטים; כבלי
אודיו; כבלי ווידאו; מתקן אודיו לרכב; מקלטי טלוויזיה; מסכי

שפורפרת קרני אלקטרודות שליליות (CRT); שפורפורות קרני
אלקטרודות שליליות; מלקטי טלוויזית פלזמה;  מסכי פלזמה;
לוחות מסכי פלזמה; מקלטי טלוויזית LCD; מסכי LCD; לוחות
LCD; מקלטי טלוויזית הקרנת צבע; מקלטי טלוויזיה משולבים

הכוללים מקליט קלטות ווידאו; מקלטי טלוויזיה משולבים
הכוללים נגן דיסק; אנטנה; מכווני ווידאו; מקריני LCD; עדשות
למקריני ווידאו; מקליטי ומנגני קלטות ווידאו; מצלמות ווידאו;
חלקים ואביזרים למצלמות ווידאו; כבלים למצלמות ווידאו;

תיקים למצלמות ווידאו; כוונות צילום למצלמות ווידאו; עטיפות
מוגנות בפני מים למצלמות ווידאו; מתאמי זרם מתחלף
למצלמת ווידאו; סוללות למצלמות ווידאו; רצועות כתף

למצלמות ווידאו; כונני דיסק קשיח; מצלמות מעקב; ציוד ווידאו
במעגל סגור; מצלמות טלוויזיה; כבלי USB; מקליטי ומנגני
ווידאו DVD; מקליטי ומנגני ווידאו DVD משולבים במכשיר
אחד;  התקני דיסק אופטי; מקליטי דיסק אופטי; נגני דיסק
אופטי; מכשיר החלפת דיסק אופטי; מחסנית דיסק אופטי;
מכונות פקסימיליה; משדר-מקלט רדיו; טלפונים;טלפונים
סלולרים; סוללות לטלפון סלולרי; טלפוני IP (פרוטוקול

אינטרנט); טלפונים אלחוטיים; טלפון עם רמקול לישיבות;
מכשירי משיבון טלפוני; מערכות  פרטיות אוטומטיות לניתובים
רבים; מקלטי מערכות למיקום גלובלי (GPS); טלפוני רדיו;
רדארים; מתקן אלחוטי לתקשורת בתוך הרכב; מערכות רדיו
מרובות בערוצי גישה; מתקן לשיחות ועידה בווידאו; ציוד לניווט
ברכב; מכשירים חשמליים להפקדת אגרה עבור רכבים; שלטים

רחוקים למכונות אודיו\ויזואליות; מדפסות תמונה לצרכים
ביתיים; קבלי כוח; מחשבים; סורקי תמונות; מדפסות

למחשבים; מחסניות דיו (ריקות) למדפסות למחשבים; מקלדות
למחשב; התקני דיסק גמיש; קוראי כרטיסים; קוראי וכותבי
כרטיסים; סורקי ברקוד; קופות רישום חשמליות; PDA (עוזר
דיגיטלי אישי); מחשבונים חשמליים; מצלמות רשת; נתבים;
ציוד מקורות כוח שאינם ניתנים להפרעה עבור מחשבים,
תקשורת ותשדורת; מדפסות רב פונציונליות, דהיינו, כאלו

שיכולות לשמש כמדפסות, סורק ופקסמיליה ביחידה אחת שיש
לה חיבור רשת; מתאם lan (רשת מקומית) אלחוטי; קלטות
ווידאו; קלטות ניקוי לכונן קלטות של מקליטי\מנגני אודיו\וידאו;
טייפים לקלטות ווידאו דיגיטליות; טייפים לקלטות אודיו; דיסקים
גמישים; דיסקים אופטים ריקים; כרטיסי זיכרון IC; כרטיסי

י' ניסן תש"ע - 73225/03/2010



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: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma Kadoma-shi  , Osaka 571-
8501, Japan

Identification No.: 69925

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

access radio systems; apparatus for video 
teleconferencing; car navigation equipment; 
electronic toll collecting units for cars; remote 
controllers for audio/visual machines; photo printers 
for household purposes; power capacitors; 
computers; image scanners; printers for computers; 
toner cartridges (empty) for computer printers; 
computer keyboards; floppy disk drives; card 
readers; card reader and writers; bar code scanners; 
electronic cash registers; PDA (personal digital 
assistants(; electronic calculators; network cameras; 
routers; uninterruptible powe

זיכרון SD (דיגיטל בטוח); מאזניים חשמליים למדידת משקל
ושומן הגוף; מכונות\מאזניים למדידת משקל; מודדי דרך; מודדי
קלוריות להתעמלות פיסית; מודדי זווית להתעמלות; מודד
ריחות פה (מונה באשת); מונה שעות; מכשיר בודק ומודד
חשמלי (מכשיר מדידת כוח); סימולטורי יכולות והתעמלות

מוטורית; מונה גזים; חיישנים; מגהצי חשמל שטוחים; מתלתלי
שיער חשמליים; מגהצי שיער חשמליים ואביזרים

י' ניסן תש"ע - 73325/03/2010



Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

NATIONAL

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217196 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 73425/03/2010



Incandescent lamps; fluorescent lamps; head lamps; 
fluorescent lighting fixtures; incandescent lighting 
fixtures; lighting instruments and their accessories; 
electrical bulbs and lighting instruments; miniature 
bulbs; screw-in fluorescent lamps; flash lights; 
electric lanterns; dynamo lighting sets for bicycles; 
sensor lights; discharge lamps and fittings thereof; 
germicidal lamps; gate lights; escape lights; street 
lights; chandeliers; glow switch lamps; downlights; 
glow switch starters; desk lights; lamp sockets; 
automatic bread makers for home use; electric 
kettles; electric pressure cookers [autoclaves]; 
electric rice cookers; electric porridge cookers; 
electric roasters; ovens for cooking; toasters; coffee 
makers; electric cooking stoves; electric thermo-pots; 
gas cookers; induction heating hobs; electric 
barbecue griddles for household purposes; electric 
food blenders for household purposes; electric juice 
extractors for household purposes; electric hand 
mixers for household purposes; electric food 
processors for household purposes; electric meat 
grinders for household purposes; electric can 
openers for household purposes; electric knife 
sharpeners; electric coffee mills; microwave ovens; 
gas cooking stoves with ovens; electric food-pans; 
electric dish washing and drying machines; sinks; 
cooking tables; water faucet metal ware; 
refrigerators; freezers; electric water coolers; electric 
ice makers; electric fans; ventilating fans for 
household use; electric dehumidifiers; electric 
humidifiers; air curtains; air handling units; ceiling 
fans; roof ventilators; centrifugal fans; axial flow fans; 
electric air purifiers; filters for household air purifier; 
range hoods for cookers; electric air deodorizers; air 
conditioners; remote controllers for air conditioners; 
fan coil units for air conditioning; heat exchanger 
units; electrically heated carpets; electric space 
heaters; electric blankets other than for medical 
purposes; electric radiant heaters; hot-water space 
heating apparatus; hot-water floor heating apparatus; 
electrical hand warmers (including glove types and 
others); electric heating equipment; electric foot 
warmers; electrical floor heater; toilets with washing 
functions; water purifying and mineralizing apparatus 
for household use; electric hand dryers; electric dish 
drying machines; electric clothes drying machines; 
electric hair dryers; brushes for hair dryer; panel 
heaters; whirlpool baths; electrical automatic waterer 
for home gardening and parts and accessories 
thereof; spotlights; emergency lights; mercury vapor 
lamps; high-pressure mercury vapor lamps; sodium 
lamps; safety lamps; light diffusers; electric hygiene 
cleaners; search lights; ventilators; household 
humidifiers; household deodorizing equipment; 
electrical body brushes; household electrical 
dehumidifiers; electrical hair curlers; electrical make-
up removing appliances; electrical dead skin cell 
removers; electrical face brushes; electrical facial 
equipment using ultrasonic wave; electrical facial 
equipment; electrical esthetic massagers for 
household use; steam generators for facial treatment; 
electric pore cleaners; water taps made of metal; 
wash basins for lavatory; bathtub units integral with 
wash place and dressers; shower fixtures; water 
softening apparatus; ionic water generators; water 
purifying apparatus; electric heaters for bathrooms; 
electric heaters for dressing rooms; electric stoves for 
bathrooms; electrostatic precipitators; all included

מנורות זוהרות; מנורות פלורסנט; מנורות ראש;  תאורת
פלורסנט מקובעת;  תאורות זוהרות מקובעות; כלי תאורה
והאביזרים שלהם; נורות חשמליות וכלי תאורה; נורות

מיניאטוריות; מנורות פלורסנט בהברגה פנימה;  פנסי כיס;
פנסים חשמליים; מערכות תאורת דינמו לאופניים; חיישני

תאורה; מנורות המאירות תוך שליחת זרם פתאומי ורגעי בין
שתי נקודות בעלות פוטנציאל חשמלי שונה דרך גז מיונן

וחלקים שלהן; מנורות קוטלות חרקים; אורות שערים; אורות
בריחה; אורות רחוב; נברשות; מנורות מפסק זוהרות; מנורות
גליליות המאירות ישירות כלפי מטה;  מפסיקי התנעה זוהרים;
אורות שולחן עבודה; תושבות מנורה; מכשירים אוטומטים
להכנת לחם לשימוש ביתי; קומקומים חשמליים; סירי לחץ
חשמליים (ביקוע אוטומטי); סירים חשמליים להכנת אורז;
סירים חשמליים להכנת דייסה; צולים חשמליים; תנורים
לאפייה; מצנמים; מכשירים להכנת קפה; כיריים חשמליות
לבישול; סירי חום חשמליים; תנורי גז; כיריים המחממים
אינדוקטיבית; מחבתות שטוחות חשמליות לצלייה לשימוש
ביתי; ממחי מזון חשמליים לשימוש ביתי; מכשירים חשמליים
לסחיטת מיץ לשימוש ביתי; מערבלי מזון קטנים חשמליים
לשימוש ביתי; מעבדי מזון חשמליים לשימוש ביתי; מטחנות
בשר חשמליות לשימוש ביתי; פותחני קופסאות שימורים

חשמליים לשימוש ביתי; משחיזי סכינים חשמליים; מטחנות
קפה חשמליות; תנורי מיקרו-גל; כיריים לבישול הפועלים על גז

עם תנורים; מחבת חשמלית לאוכל; מדיחי ומייבשי כלים
חשמליים; כיורים; שולחנות בישול; ברזי מים ממתכת;

מקררים; מקפיאים; מתקני קירור מים חשמליים; מכשירים
להכנת קרח חשמליים; מאווררים חשמליים;  מאווררי ונטילטור
חשמליים לשימוש ביתי; קולטי אדים חשמליים; מכשירי אדים;
ווילונות אוויר; יחידות מווסתי אוויר; מאווררי תקרה; ונטילטורים
לגגות; מאווררים צנטריפוגלים; מאווררי זרימה צירית; מטהרי
אוויר חשמליים; מסננים למטהרי אוויר ביתיים; מגוון מכסים
לכיריים; מבטלי ריחות חשמליים; מזגנים; שלטים רחוקים
למזגנים; יחידות מאווררים סליליים למזגנים; יחידות מוליכי
חום; שטיחים מחוממים חשמלית; תנורי חימום חשמליים;

שמיכות חשמליות שאינן לשימוש רפואי; תנורי חימום עם גוף
חימום; מתקנים לחימום באמצעות חימום מים; מחממי ידיים
חשמליים (הכוללים סוגי כפפות ואחרים); ציוד חימום חשמלי;
מחממי רגליים חשמליים; מחממי רצפה חשמליים; אסלות עם
פונקציית שטיפה; מתקני טיהור ומינרליזציה לשימוש ביתי;

מייבשי ידיים חשמליים; מכונות יייבוש כלים חשמליות; מכונות
ייבוש בגדים חשמליות;  מייבשי שיער חשמליים; מברשות
למייבשי שיער; לוחות חימום; ג'קוזים; ממטרות חשמליות
ואוטומטיות לגינון ביתי וחלקים ואביזרים עבורן; זרקורים;

תאורות חירום; מנורות כספית מתאדה; מנורות כספית מתאדה
בלחץ גבוה;  מנורות נתרן; תאורת ביטחון; מפזרי אור; מנקים
היגיינים חשמליים; אורות חיפוש; מאוורר; מפזרי אדים ביתיים;
ציוד לניטרול ריחות בבית; מברשות גוף חשמליות; קולטי אדים
ביתיים; מתלתלי שיער חשמליים; מכשירים להסרת איפור
חשמליים; מסירי תאי עור מתים חשמליים; מברשות פנים

חשמליות;  ציודים חשמליים לעור הפנים אשר עושים שימוש
בגלים על-קוליים; ציוד חשמלי לעור הפנים; מכשירי עיסוי
אסתטיים חשמליים לשימוש ביתי; יוצרי אדים לטיפול בעור

הפנים; מנקי נקבוביות חשמליים; ברזי מים העשויים ממטכת;
כיורי רחצה לשירותים; יחידות אמבט הכוללות מקום לרחצה
ושידה; מקלחת קבועה; מתקן לריכוך מים, יוצרי מיום איונים;
מתקנים לטיהור מים; מחממים חשמליים לשירותים; מחממים
חשמליים לחדרי הלבשה; תנורים חשמליים לשירותים; אוסף
חלקיקים חשמלי המסיר חלקיקים מהאוויר; הכלולים כולם בסוג

.11

י' ניסן תש"ע - 73525/03/2010



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: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma Kadoma-shi  , Osaka 571-
8501, Japan

Identification No.: 69925

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

class 11. מנורות זוהרות; מנורות פלורסנט; מנורות ראש;  תאורת פלורס

י' ניסן תש"ע - 73625/03/2010



U.S.A. , 03/06/2008 ארה"ב , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: San Jose, California, 94303, U.S.A.

Identification No.: 12920

(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

Web-based multimedia teleconferencing services; 
web-based real-time, multimedia communications 
services, namely, electronic transmission of 
multimedia data and documents among users of 
computers and wireless communication networks; 
voice-over-internet protocol (VoIP) services; all 
included in class 38.

שירותי ניהול ועידת-רחק מבוססי אינטרנט; שירותי תקשורת
מולטימדיה בזמן אמת מבוססי אינטרנט, בייחוד, שידור

אלקטרוני של נתוני ומסמכי מולטימדיה בין משתמשים של
מחשבים ורשתות תקשורת אלחוטיות; שירותי קול על גבי
פרוטוקול אינטרנט (שירותי VoIP); הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

ACROBAT

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217206 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 73725/03/2010



U.S.A. , 03/06/2008 ארה"ב , 03/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: San Jose, California, 94303, U.S.A.

Identification No.: 12920

(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

Computer services, namely, providing temporary use 
of on-line, non-downloadable software for word 
processing, for creating, editing, laying out, printing, 
organizing, managing, sharing and access control of 
documents, and for collaborative authoring and 
editing of multimedia  documents; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in  creating, editing, annotating, viewing, 
sharing, storing and distributing interactive  electronic 
documents, namely, Portable Document Format 
(PDF) files; computer  services, namely, hosting on-
line web facilities for others for organizing and 
conducting on-line, real-time meetings, interactive 
discussions and presentations, featuring electronic 
data sharing, document sharing, application sharing, 
computer screen sharing and text chat ; all included 
in class 42.

שירותי מחשב, בייחוד, אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת,
שאינה ניתנת להורדה, עבור עיבוד תמלילים, עבור יצירה,

עריכה, הצגה, הדפסה, סידור, ניהול, שיתוף ובקרת גישה של
מסמכים, ועבור כתיבה ועריכה משותפת של מסמכי

מולטימדיה; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת
להורדה עבור שימוש ביצירה, עריכה, הוספת הערות, צפייה,

שיתוף, אחסון והפצה של מסמכים אינטראקטיביים
אלקטרוניים, בייחוד, קבצי PDF (פורמט מסמך נייד) ; שירותי
מחשב, בייחוד, אירוח מתקני אינטרנט מקוונים עבור אחרים
עבור ארגון וניהול פגישות, דיונים אינטראקטיביים ומצגות

מקוונים בזמן אמת המציגים שיתוף נתונים אלקטרונים, שיתוף
מסמכים, שיתוף אפליקציות, שיתוף מסכי מחשב ושיחות

טקסט; הכל כלול בסוג  42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ACROBAT

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217207 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 73825/03/2010



U.S.A. , 04/06/2008 ארה"ב , 04/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: San Jose, California, 94303, U.S.A.

Identification No.: 12920

(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

Computer software for creating, editing, laying out, 
printing, organizing, managing, sharing and access 
control of documents; computer software for word 
processing; computer software for collaborative 
authoring and editing of multimedia documents; 
computer software for creating, viewing, sharing and 
distributing interactive electronic Portable Document 
Format (PDF) files; all included in class 9.

תוכנות מחשב ליצירה, עריכה, פריסה, הדפסה, ארגון, ניהול,
שיתוף וגישה לשליטה במסמכים; תוכנות מחשב לעיבוד

תמלילים; תוכנות מחשב לשיתוף בחיבור ועריכה של מסמכי
מולטימדיה; תוכנות מחשב ליצירה, עיון, שיתוף והפצה של
תיקיות בפורמט מסמכים אלקטרוניים ניידים אינטראקטיביים

(PDF); הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217208 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 73925/03/2010



U.S.A. , 04/06/2008 ארה"ב , 04/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: San Jose, California, 94303, U.S.A.

Identification No.: 12920

(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

Web-based multimedia teleconferencing services; 
web-based real-time; multimedia communications 
services, namely, electronic transmission of 
multimedia data and documents among users of 
computers and wireless communication networks; 
voice-over-internet protocol (VoIP) services; all 
included in class 38.

שירותי ניהול ועידת-רחק מבוססי אינטרנט; שירותי תקשורת
מולטימדיה בזמן אמת מבוססי אינטרנט, בייחוד, שידור

אלקטרוני של נתוני ומסמכי מולטימדיה בין משתמשים של
מחשבים ורשתות תקשורת אלחוטיות; שירותי קול על גבי
פרוטוקול אינטרנט (שירותי VoIP); הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217211 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74025/03/2010



services for which priority date was not claimed; 
Computer services, namely providing technical 
support, information and consultation services in the 
field of computer software and computer software 
development and design, all offered via computer 
networks and global communications networks; 
computer technology support services, namely, help 
desk services; computer services, namely providing 
software updates via computer networks and global 
communication networks; computer software 
development and design for others; providing on-line 
support services for computer software users; 
computer programming services; all included in class 
42.

שירותים שעליהן לא חל דין קדימה: שירותי מחשוב, בייחוד
אספקת תמיכה טכנית, מידע ושירותי ייעוץ בתחום של תוכנות
מחשב ופיתוח ועיצוב תוכנות מחשב, הכל מוצעים דרך רשתות
מחשב ורשתות תקשורת גלובליות; שירותי תמיכה בטכנולוגיית
מחשב, בייחוד שירותי תמיכה (help desk); שירותי מחשב,
בייחוד אספקת עדכוני תוכנה דרך רשתות מחשב ורשתות

תקשורת גלובליות; פיתוח ועיצוב תוכנות מחשב עבור אחרים;
אספקת שירותי תמיכה מקוונים עבור משתמשי תוכנות מחשב;

שירותי תכנות מחשבים; כלולים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services for which priority is not claimed סחורות/שירותים לגביהם לא נטען דין קדימה

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217212 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74125/03/2010



Owners

Name: Adobe Systems Incorporated

Address: San Jose, California, 94303, U.S.A.

Identification No.: 12920

(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

services for which priority date is 
claimedComputer services, namely, 
providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for word processing, 
for creating, editing, laying out, printing, 
organizing, managing, sharing and access 
control of documents, and for collaborative 
authoring and editing of multimedia 
documents; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for use in 
creating, editing, annotating, viewing, 
sharing, storing and distributing interactive 
electronic documents, namely, Portable 
Document Format (PDF) files; computer 
services, namely, hosting on-line web 
facilities for others for organizing and 
conducting on-line, real-time meetings, 
interactive discussions and presentations, 
featuring electronic data sharing, document 
sharing, application sharing, computer 
screen sharing and text chat; all included in 
class 42.

שירותים עליהן חל דין קדימה: שירותי מחשוב,
בעיקר, אספקת שימוש זמני של תוכנו און ליין בלתי
ניתנות להורדה לעיבוד תמלילים, ליצירה, עריכה,

פריסה, הדפסה, ארגון, ניהול שיתוף וגישה לשליטה
במסמכים, חיבורים ועריכה משותפים של מסמכי

מולטימדיה; אספקת שימוש זמני של תוכנות און ליין
בלתי ניתנות להורדה לשימוש ביצירה, עריכה,
פירוש, עיון, שיוף, אחסון והפצת מסמכים

אלקטרוניים אינטראקטיביים, בעיקר תיקיו פורמט
מסמך נייד (PDF); שירותי מחשוב, בעיקר, אחסון
אמצעי רש און ליין לאחרים לארגון וניהול און ליין,
פגישות בזמן אמת, דיונים ומצגות אינטראקטיביות,
שיוף נתוני אפיון אלקטרוניים, שיוף מסמכים, שיוף
אפליקציות, שיתוף מסכי מחשב ושיחות מלל; כלולים

כולם בסוג 42.

Class 42 סוג: 42

U.S.A. , 04/06/2008 ארה"ב , 04/06/2008

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

י' ניסן תש"ע - 74225/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; 
computer operating programs recorded; computer 
software (recorded); computer programs 
(downloadable software); recorded computer 
programs; computer software; all these products 
being notably used in relation with scientific, spatial 
and security research; all included in class 9.

כלים ומכשירים מדעיים, ימאיים, לצרכי ביצוע סקרים, לצרכי
צילום, לצרכי צילום קולנועי, אופטיים, לשקילה, למדידה,

לסימון, לבדיקה (פיקוח), להצלת חיים וללימוד; כלים ומכשירים
להובלה, חילוף, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; כלים

להקלטה, שידור ושכפול של קול או תמונות; נושאי מידע
מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות ממכר אוטומטיות ומנגנונים
לכלים הפועלים על מטבעות; קופות רושמות, מכונות חישוב,
ציוד עיבוד מידע ומחשבים; כלים לכיבוי אש; תוכניות הפעלה

מוקלטות למחשבים; תוכנות מחשב (מוקלטות); תוכניות מחשב
(תוכנה הניתנת להורדה); תוכניות מחשב מוקלטות; תוכנות

מחשב; כל הטובין האמורים כאשר הם משמשים בעיקר למחקר
מדעי, מרחבי ובטחוני; הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217213 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74325/03/2010



Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

י' ניסן תש"ע - 74425/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

Books, pamphlets, periodicals, posters, manuals, 
software manuals, printed matters, notably in relation 
with scientific, spatial and security research; all 
included in class 16.

ספרים, חוברות, תקופונים, פוסטרים, מדריכים, מדריכים
לתוכנות, חומרים מודפסים, במיוחד בענייני מחקר מדעי,

מרחבי ובטחוני; הכלולים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217214 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74525/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

Advertising; business management; business 
administration; office functions; compilation and 
systemisation of information into computer 
databases; data searches in computerised files for 
others; administrative management of computer 
databases; computerized file management; 
computerised file management assistance; these 
services being notably in relation with the scientific, 
spatial and security research; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מנהל עסקים; שירותי משרד; ההדרה
וארגון וסידור שיטתי של מידע לתוך מאגרי מידע ממוחשבים;
חיפוי אחר מידע בקבצים ממוחשבים עבור אחרים; ניהול
אדמיניסטרטיבי של מאגרי מידע ממוחשבים; ניהול קבצים
ממוחשבים; סיוע בניהול קבצים ממוחשבים; כל השירותים
האמורים כאשר הם משמשים בעיקר למחקר מדעי, מרחבי

ובטחוני; הכלולים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217215 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74625/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

Telecommunications; communications by and/or 
between computers and computer terminals; 
computer-aided transmission of messages and 
images; electronic mail; telecommunications 
information, including communications information by 
computer terminals and computer-aided transmission 
of messages and images; computer aided 
transmission of messages and images and 
communications by computer terminals in connection 
with information and data relating to the scientific, 
spatial and security research; all included in class 38.

טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים; תקשורת באמצעות
ו/או בין מחשבים ומסופי מחשב; תמסורת של הודעות או
תמונות בעזרת מחשבים; מייל אלקטרוני; מידע בדבר

טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים, ובכללה מידע
בדבר תקשורת באמצעות מסופי מחשב ותמסורת בעזרת

מחשבים של הודעות ותמונות; תמסורת של הודעות ותמונות
בעזרת מחשבים ותקשורת באמצעות מסופי מחשב הקשורות
במידע ונתונים הנוגעים למחקר מדעי, מרחבי ובטחוני; הכלולים

כלום בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217216 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74725/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums, workshops; publication of books; 
dissemination of educational materials of others; 
providing of fellowship programs for educational 
services; all these services being notably linked with 
the scientific, spatial and security research; all 
included in class 41.

אספקת אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; תכנון וניהול
התוועדויות לצורך ליבון נושאים בתחום מסוים, ישיבות,

כינוסים, סמינרים, סימפוזיונים, סדנאות; פרסום ספרים; הפצת
חומרי לימוד של אחרים; תוכניות מענקי מחקר לשירותים
לימודיים; כל השירותים האמורים כאשר הם קשורים בעיקר
למחקר מדעי, מרחבי ובטחוני; הכלולים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217217 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74825/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; research in the 
scientific field; research in the spatial field; research 
in the security field; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים
הבאים; שירותי ניתוח תעשייתי ומחקר; עיצוב ופיתוח חומרת

ותוכנת מחשבים; מחקר בתחום המדעי; מחקר בתחום
המרחבי; מחקר בתחום הבטחוני; הכלולים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217218 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 74925/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The European Community, represented by the 
European Commission

Address: 200 rue de la Loi  , B-1049 Brussels, Belgium

Identification No.: 69962

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

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
security consultancy; all included in class 45.

שירותים משפטיים; שירותי אבטחה להגנה על קניין ועל
אינדיבידואלים; שירותים אישיים וחברתיים הניתנים על ידי
אחרים על מנת לענות על צרכיהם של אינדיבידואלים; יעוץ

בענייני אבטחה; הכלולים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217219 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75025/03/2010



Owners

Name: Trademark Holdings Corporation

Address: Mayodan, North Carolina, U.S.A.

Identification No.: 69963

(Florida 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

All the goods included in class 34. כל המוצרים הכלולים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

BRONCO

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217220 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75125/03/2010



Owners

Name: SSAB Svenskt Stal Aktiebolag

Address: 101 21 Stockholm, Sweden

Identification No.: 69964

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

Treatment of materials and goods in particular 
treatment of steel and plate as well as thick plate and 
thin plate; all included in class 40.

טיפול של חומרים וטובין בטיפול מיוחד של מתכת וציפוי מתכת
וגם של ציפוי מתכת עבה ודק; הכל כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

SSAB

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217231 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75225/03/2010



Blue text with white background

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: SSAB Svenskt Stal Aktiebolag

Address: 101 21 Stockholm, Sweden

Identification No.: 69964

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

Treatment of materials and goods in particular 
treatment of steel and plate as well as thick plate and 
thin plate; all included in class 40.

טיפול של חומרים וטובין בטיפול מיוחד של מתכת וציפוי מתכת
וגם של ציפוי מתכת עבה ודק; הכל כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217236 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75325/03/2010



White text with blue background

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: SSAB Svenskt Stal Aktiebolag

Address: 101 21 Stockholm, Sweden

Identification No.: 69964

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

Treatment of materials and goods in particular 
treatment of steel and plate as well as thick plate and 
thin plate; all included in class 40.

טיפול של חומרים וטובין בטיפול מיוחד של מתכת וציפוי מתכת
וגם של ציפוי מתכת עבה ודק; הכל כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217237 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75425/03/2010



Germany , 07/07/2008 גרמניה , 07/07/2008

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: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

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 preparations used in industry for the 
production of cosmetic preparations; included in 
class 1.

תכשירים כימיים בשימוש בתעשייה לייצור תכשירים קוסמטיים;
הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

VITAFLECTION

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217238 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75525/03/2010



Germany , 07/07/2008 גרמניה , 07/07/2008

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: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

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, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices; 
included in class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, תכשירי  לטיפוח הגוף והיופי,
תרחצים לשיער, משחות שיניים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

VITAFLECTION

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217239 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75625/03/2010



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: Illycaffe S.p.A.

Address: Trieste, Italy

Identification No.: 7702

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

Electric tea kettles; electric tea pots; coffee filters not 
of paper being part of electric coffee makers; coffee 
roasters; coffee roasting ovens;  electric coffee 
makers; electric coffee pots; automatic coffee makers 
for domestic and commercial use and refrigerated 
and/or heated beverage preparation units for the 
automatic preparation of beverages for domestic and 
commercial use; all included in class 11.

קומקומי תה חשמליים; קנקני תה חשמליים; פילטרים לקפה
שאינם עשויים מנייר המהווים חלק ממכשירים חשמליים להכנת
קפה; מכשירים המשמשים לקליית קפה; תנורים המשמשים
לקליית קפה;  מכשירים חשמליים להכנת קפה; קנקני קפה
חשמליים; מכשירים אוטומטיים להכנת קפה לשימוש ביתי
ומסחרי ויחידות להכנת משקאות קרים ו/או חמים להכנה

אוטומטית של משקאות לשימוש ביתי ומסחרי; הנכללים כולם
בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

ILLY

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217250 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75725/03/2010



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: Illycaffe S.p.A.

Address: Trieste, Italy

Identification No.: 7702

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

coffee, tea, tea and coffee substitutes; artificial coffee 
and tea; cocoa, sugar, chocolate; bread, pastry and 
confectionery, coffee-based drinks; beverages made 
of tea; tea based beverages with fruit flavoring; 
beverages made of coffee; coffee beverages with 
milk; coffee flavored syrup used in making food and 
beverages; pasta; biscuits, cakes, edible flavored 
ices; honey; spices, ice; all included in class 30.

קפה, תה, תחליפי תה וקפה; קפה ותה מלאכותיים; קקאו,
סוכר, שוקולד; לחם, דברי מאפה ומתיקה, משקאות על בסיס
קפה; משקאות העשויים תה; משקאות המבוססים על תה
בטעם פירות; משקאות העשויים קפה; משקאות קפה

בחלב;סירופ בטעם קפה המשמש בהכנת מזון ומשקאות;
פסטה; ביסקוויטים, עוגות, קרח למאכל בטעמים; דבש;

תבלינים, קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

ILLY

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217251 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 75825/03/2010



י' ניסן תש"ע - 75925/03/2010



U.S.A. , 30/06/2008 ארה"ב , 30/06/2008

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: Triangle Financial Services, LLC

Address: 3201 N.E. 183rd Street, Suite 2208,  Aventura, 
Florida 33160, U.S.A.

Identification No.: 69800

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Entertainment services in the nature of baseball 
games and exhibitions; entertainment services in the 
nature of basketball games and exhibitions; 
entertainment services, namely, production and 
distribution of films, movies, and television shows; 
entertainment services, namely, multimedia 
production and distribution services; all included in 
class 41.

שירותי בידור מהסוג של משחקים ותערוכות בייסבול; שירותי
בידור מהסוג של משחקים ותערוכות כדורסל; שירותי בידור,

דהיינו, הפקה והפצה של סרטי קולנוע, סרטים, ומופעי
טלוויזיה; שירותי בידור, דהיינו, שירותי הפקת והפצת

מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 217255 מספר סימן

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 76025/03/2010



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: Illycaffe S.p.A.

Address: Trieste, Italy

Identification No.: 7702

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

coffee, tea, tea and coffee substitutes; artificial coffee 
and tea; cocoa, sugar, chocolate; bread, pastry and 
confectionery, coffee-based drinks; beverages made 
of tea; tea based beverages with fruit flavoring; 
beverages made of coffee; coffee beverages with 
milk; coffee flavored syrup used in making food and 
beverages; pasta; biscuits, cakes, edible flavored 
ices; honey; spices, ice; all included in class 30.

קפה, תה, תחליפי תה וקפה; קפה ותה מלאכותיים; קקאו,
סוכר, שוקולד; לחם, דברי מאפה ומתיקה, משקאות על בסיס
קפה; משקאות העשויים תה; משקאות המבוססים על תה
בטעם פירות; משקאות העשויים קפה; משקאות קפה

בחלב;סירופ בטעם קפה המשמש בהכנת מזון ומשקאות;
פסטה; ביסקוויטים, עוגות, קרח למאכל בטעמים; דבש;

תבלינים, קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217257 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76125/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Paints, varnishes, lacquers; powder paints, timber 
coatings (paints); enamel paints and coil coatings; 
hardeners, drying agents (desiccants), thinners, 
dyes, all being additives for paints, varnishes and 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; primers; wood stains; mastic; 
inks, printing ink pastes, stains; natural resins as raw 
materials, metals in sheet and  powder form for 
painters, decorators, printers and artists; silicone-
base coatings (paints); all  included in class 2.

צבעים, הברקות, לכות; צבעי אבקה, ציפויי עץ (צבעים); צבעי
אמייל וציפויי סליל; מקשיחים, גורמי ייבוש (סופגי לחות),

מדללים, חומרי צבע, כולם כתוספים לצבעים, הברקות ולכות;
חומרים משמרים כנגד חלודה וכנגד התדרדרות של עץ;

פריימרים; גווני עץ; שרף (המשמש לייצור לכה); דיו, משחות
להדפסת דיו, גוונים; שרפים טבעיים כחומרים גולמיים, מתכות
בצורת לוחות ובצורת אבקה עבור ציירים, מקשטים, מדפיסים
ואומנים; ציפויים על בסיס סיליקון (צבעים); הנכללים כולם בסוג

.2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217259 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76225/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Products for absorbing, spraying and binding dust; 
mineral oils; industrial oils; lubricants; all included in 
class 4.

מוצרי ספיגה, התזה וקשירת אבק; שמנים מינראליים; שמנים
תעשייתיים; חומרי סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217262 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76325/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Disinfectants; biocides; mineral food supplements for 
human and veterinary use; all included in class 5.

חומרי חיטוי; ביוסידים; תוספי מזון מינראליים לשימוש בני אדם
ווטרינרי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217264 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76425/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Mixers; paint spraying equipment and paint spraying 
guns; all included in class 7.

מערבלים; ציוד לריסוס צבע ואקדחי ריסוס צבע; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217265 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76525/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Computer programs; computer software; data 
processing equipments; computer software for 
market research; computer databases, computer 
software for recording, monitoring, compiling, 
analyzing, designing and predicting consumer trends; 
electronic data input and output interface equipment 
for use with computers; electronic publications; all 
included in class 9.

תוכניות מחשב; תוכנת מחשב; ציוד לעיבוד מידע; תוכנת
מחשב לחקר שוק; בסיסי נתונים של מחשב, תוכנת מחשב

להקלטה, ניטור, ביצוע קומפילציה, ניתוח, עיצוב וחיזוי מגמות
של צרכן; ציוד ממשק קלט ופלט ממידע אלקטרוני לשימוש עם

מחשבים; פרסומים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217266 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76625/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; printed matter; printed  
publications on the finishing, decoration and 
furnishing of buildings; glues and adhesives of 
domestic and office use; frames, photographs, writing 
materials, materials for artists; stickers, stencils and 
transfers for use in home decoration; office supplies 
(excluding furniture); brushes and other suchlike 
devices for applying paint, glues, sealants, oils 
included in these classes; materials for painters, 
namely finishing and decorating tools for use when 
painting and tools for  changing the appearance of 
wet paint layers; large and small paintbrushes; paint 
rollers; sponges for applying paint; palettes for 
painters; self-adhesive masking tape; all included in 
class 16.

נייר, קרטון; דברי דפוס; פרסומים מודפסים על גימור, קישוט
וריהוט של בנינים; דבקים וחומרי הדבקה לשימוש ביתי

ומשרדי; מסגרות, תמונות, חומרי כתיבה, חומרים לאומנים;
מדבקות, סטנסילים ומעבירים לשימוש בקישוט של בית; צרכי
משרד (פרט לרהיטים); מברשות והתקנים דומים אחרים
ליישום צבע, דבקים, חומרי איטום, שמנים הנכללים בסוגים

אלו; חומרים לציירים, דהיינו כלים לגימור וקישוט לשימוש בזמן
צביעה וכלים לשינוי הרושם של שכבות צבע רטוב; מברשות
צבע גדולות וקטנות; רולרים לצבע; ספוגים ליישום של צבע;
לוחות צבעים לציירים; נייר דבק אחיד דביק; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217267 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76725/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Sealing, packing, filling and insulating material; 
materials and products for insulating roofs, doors and 
windows; resin-based materials for sealing wood and 
filling holes, cracks, splits and other imperfections; 
insulating varnishes; materials and compounds for 
thermal insulation; sealing agents; sealants for filling 
holes; plastics (intermediate products) in sheet, 
board and rod form for use in manufacturing 
processes and for sealing  packaging and insulation 
purposes; expanding foam; filler in the form of 
expanding foam for filling holes and cavities; sealing 
strips for doors and windows; all included in class 17.

חומרי איטום, אריזה, מילוי ובידוד; חומרים ומוצרים לבידוד
גגות, דלתות וחלונות; חומרים לאיטום עץ ומילוי חורים, סדקים,
פיצולים ואי שלמויות אחרות על בסיס שרף; הברקות מבודדות;
חומרים ותרכובות לבידוד טרמי; גורמי איטום; אוטמים למילוי
חורים; חומרים פלסטיים (מוצרי ביניים) בצורת גליון, לוח ומוט
לשימוש בתהליכי הייצור ועבור מטרות איטום אריזות ולבידוד;
קצף מתרחב; ממלא בצורה של קצף מתרחב למילוי חורים
וחללים; רצועות איטום לדלתות וחלונות; הנכללים כולם בסוג

.17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217268 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76825/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Salt; included in class 30. מלח; הנכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217270 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 76925/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and construction; repair and  maintenance; 
installation work; all included in class 37.

בניין ובניה; תיקון ואחזקה; עבודת התקנה; הנכללים כולם בסוג
.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217271 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77025/03/2010



Benelux , 19/08/2008 בנלוקס , 19/08/2008

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: Akzo Nobel  N.V.

Address: Velperweg 76  , Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 65795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and training; training and instruction; 
educational and training services in the areas of 
computers, computerization, computer  
programming, computer software, information 
technology, computer networks, the Internet, intranet, 
extranets and websites; production and publication of 
information relating to education in the above areas; 
education, instruction and  training in the areas of 
selecting and designing (home) interiors, as well as 
in the area of color selection for paints, varnishes, 
lacquers and stains; all included in class 41.

חינוך והדרכה; הדרכה והנחייה; שירותי חינוך והדרכה
בתחומים של מחשבים, מחשוב, תכנות מחשב, תוכנת מחשב,
טכנולוגיית מידע, רשתות מחשב, האינטרנט, אינטרא-נט,

אקסטרה-נט ואתרי אינטרנט; ייצור ופרסום של מידע הקשור
לחינוך בתחומים שלעיל; חינוך, הנחייה והדרכה בתחומים של

בחירה ועיצוב פנימיים (בית), כמו גם בתחום של בחירת
הצבעים, הברקות, לכות וגוונים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

AkzoNobel

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217273 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77125/03/2010



Owners

Name: Nextoy, LLC.

Address: New York, U.S.A.

Identification No.: 69986

(New York Limited Liability Company)

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 game cartridges; computer game 
cassettes; computer game discs; computer game 
equipment containing memory devices, namely,discs; 
computer game programs; computer game software; 
computer programs for video and computer games;  
computer programs for pre-recorded games; 
downloadable games and puzzles via the internet 
and wireless devices; electronic game programs; 
electronic game software; electronic game software 
for cellular telephones; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; game software; 
interactive multimedia computer game program; 
interactive video game programs; video game 
cartridges; video game discs; video game software; 
video output game machines for use with external 
display screen or monitor; video output game 
machines for use with televisions; computer 
application software for mobile phones; all included in 
class 9.

מחסניות למשחקי מחשב; קלטות למשחקי מחשב; דיסקים
למשחקי מחשב; ציוד למשחקי מחשב המכיל התקני זיכרון,

דהיינו, דיסקים;
תוכנות משחקי מחשב; תוכנות למשחקי מחשב; תוכנות עבור
משחקי וידאו ומחשב; תוכנות מחשב למשחקים מוקלטים
מראש; משחקים ופאזלים הניתנים להורדה באמצעות

האינטרנט ואמצעים אלחוטיים; תוכנות משחקים אלקטרוניים;
תוכנות למשחקים אלקטרוניים; תוכנות למשחקים אלקטרוניים

לטלפונים סלולריים; תוכנות למשחקים אלקטרוניים עבור
מתקנים אלקטרוניים הנישאים ביד; תוכנות למשחקים

אלקטרוניים עבור התקנים אלחוטיים; תוכנות משחקים; משחקי
מחשב אינטראקטיביים; משחקי וידאו אינטראקטיביים;
מחסניות למשחקי וידאו; דיסקים למשחקי וידאו; תוכנות

למשחקי וידאו; תחנת משחק למשחקי וידאו המתחברת למצג
חיצוני או מסך; תחנת משחק למשחקי וידאו לשימוש עם

טלויזיה; תוכנות יישומי מחשב עבור טלפונים סלולריים; כולם
נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

KenKen

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217293 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77225/03/2010



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: Nextoy, LLC.

Address: New York, U.S.A.

Identification No.: 69986

(New York Limited Liability Company)

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 game instruction manuals; books in the 
field of games and puzzles; children's activity books; 
children's books; coloring books; comic books; date 
books; syndicated newspaper columns dealing with 
puzzles and games; printed periodicals in the field of 
puzzles and games; printed games and puzzles 
appearing in newspapers, periodicals, and websites; 
all included in class 16.

ספרי הדרכה למשחקי מחשב; ספרים בתחומי משחקים
ופאזלים; ספרי הפעלה לילדים; ספרי ילדים; ספרי צביעה; ספרי

קומיקס; יומנים; טורי עיתון מאוגדים העוסקים בפאזלים
ובמשחקים; כתבי עת מודפסים בתחומי פאזלים ומשחקים;
משחקים ופאזלים מודפסים המופיעים בעיתונים, כתבי עת

ואתרי אינטרנט; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

KenKen

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217294 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77325/03/2010



Owners

Name: TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

Address: Tlaquepacque, Jalisco, Mexico

Identification No.: 68562

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

Alcoholic beverages; alcoholic cocktails; tequila; all 
included in Class 33.

משקאות אלכוהוליים; קוקטיילים אלכוהוליים; טקילה; הכל כלול
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

AGAVERO

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217312 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77425/03/2010



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

Fund raising and collecting services, including but not 
limited to, fund raising for charitable purposes; 
charitable financial services; organisation and 
management of collections; sponsorship schemes; 
charitable fund raising; management of funds; 
investment of funds; project financing; financial 
affairs; financial management; mutual funds services; 
monetary affairs; charitable services; insurance; 
financial services; credit and debit charge services; 
financial planning; fund transfers; insurance 
consultancy services; insurance indemnity; capital 
investment; issue of tokens of value; life insurance 
underwriting; financial management; pension 
services; loans, mortgages; safe deposit services; 
trusteeship services; banking services; personal 
equity plans; annuities; unit trusts; investment trusts; 
investment services; savings services; inflation 
indexed revenue investments; health insurance 
services including bonus and reward payments made 
as part of the insurance service; private health 
insurance; medical insurance; provision of finance for 
health care; savings schemes relating to health and 
health care; savings schemes relating to health 
insurance; issuing of tokens of value in relation to 
incentive schemes; incentivised health and fitness 
programmes; real estate affairs; financial services 
relating to real estate property and buildings; estate 
management services relating to transactions in real 
property; financing of property development; 
management of property; property portfolio 
management; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; included in class 
36.

סוג 36: שירותי הרמת ואיסוף תרומות לרבות אך לא מוגבל
לאיסוף תרומות למטרות צדקה; שירותים כלכליים נדיבים;
ארגון וניהול קולקציות; תוכניות למתן חסות; איסוף תרומות
בנדיבות; ניהול קרנות; השקעה של קרנות; מימון פרוייקטים;
עסקים פיננסים; ניהול פיננסי; שירותי קרנות משותפות; עסקים
כספיים; שירותי נדבה; ביטוח; שירותים פיננסים; שירותי חיובי
אשראי וחובה; תכנון פיננסי; העברות קרנות; שירותי ייעוץ

ביטוחי; שיפוי ביטוחי; השקעה הונית; הנפקת מזכרות בעלות
ערך; חיתום ביטוחי חיים; ניהול פיננסי; שירותי פנסיה;

הלוואות; משכנתאות; שירותי כספת; שירותי נאמנות; שירותי
בנקאות; תוכניות הון עצמי; מענקים שנתיים; נאמנויות יחידה;
נאמנויות השקעה; שירותי השקעה; שירותי חסכונות; השקעות
תשואות אינדקס אינפלציה; שירותי ביטוחי בריאות הכוללים
בונוס ותשלומי גמול כחלק משירות הביטוח; ביטוח בריאות
פרטי; ביטוח רפואי; אספקת מימון לטיפול רפואי; תוכניות
חסכונות קשורות לבריאות וטיפול רפואי; תוכניות חסכונות

הקשורות לביטוח בריאות; הנפקת מזכרות בעלות ערך בקשר
לתוכניות תמריצים; תוכניות בריאות וכושר מתומרצות; עסקי
דלא ניידי; שירותים פיננסים בקשר לנכסי נדל"ן ובניינים;

שירותי ניהול נכסים בקשר להעברות קניין מוחשי; מימון פיתוח
נכסים; ניהול נכסים; ניהול פורטפוליו נכסים; שירותי מידע וייעוץ

בקשר לכל השירותים האמורים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

VIRGIN

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217313 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77525/03/2010



Owners

Name: VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

Address: The School House London, 67, United Kingdom

Identification No.: 69997

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

י' ניסן תש"ע - 77625/03/2010



Fund raising and collecting services, including but not 
limited to, fund raising for charitable purposes; 
charitable financial services; organisation and 
management of collections; sponsorship schemes; 
charitable fund raising; management of funds; 
investment of funds; project financing; financial 
affairs; financial management; mutual funds services; 
monetary affairs; charitable services; insurance; 
financial services; credit and debit charge services; 
financial planning; fund transfers; insurance 
consultancy services; insurance indemnity; capital 
investment; issue of tokens of value; life insurance 
underwriting; financial management; pension 
services; loans, mortgages; safe deposit services; 
trusteeship services; banking services; personal 
equity plans; annuities; unit trusts; investment trusts; 
investment services; savings services; inflation 
indexed revenue investments; health insurance 
services including bonus and reward payments made 
as part of the insurance service; private health 
insurance; medical insurance; provision of finance for 
health care; savings schemes relating to health and 
health care; savings schemes relating to health 
insurance; issuing of tokens of value in relation to 
incentive schemes; incentivised health and fitness 
programmes; real estate affairs; financial services 
relating to real estate property and buildings; estate 
management services relating to transactions in real 
property; financing of property development; 
management of property; property portfolio 
management; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; included in class 
36.

סוג 36: שירותי הרמת ואיסוף תרומות לרבות אך לא מוגבל
לאיסוף תרומות למטרות צדקה; שירותים כלכליים נדיבים;
ארגון וניהול קולקציות; תוכניות למתן חסות; איסוף תרומות
בנדיבות; ניהול קרנות; השקעה של קרנות; מימון פרוייקטים;
עסקים פיננסים; ניהול פיננסי; שירותי קרנות משותפות; עסקים
כספיים; שירותי נדבה; ביטוח; שירותים פיננסים; שירותי חיובי
אשראי וחובה; תכנון פיננסי; העברות קרנות; שירותי ייעוץ

ביטוחי; שיפוי ביטוחי; השקעה הונית; הנפקת מזכרות בעלות
ערך; חיתום ביטוחי חיים; ניהול פיננסי; שירותי פנסיה;

הלוואות; משכנתאות; שירותי כספת; שירותי נאמנות; שירותי
בנקאות; תוכניות הון עצמי; מענקים שנתיים; נאמנויות יחידה;
נאמנויות השקעה; שירותי השקעה; שירותי חסכונות; השקעות
תשואות אינדקס אינפלציה; שירותי ביטוחי בריאות הכוללים
בונוס ותשלומי גמול כחלק משירות הביטוח; ביטוח בריאות
פרטי; ביטוח רפואי; אספקת מימון לטיפול רפואי; תוכניות
חסכונות קשורות לבריאות וטיפול רפואי; תוכניות חסכונות

הקשורות לביטוח בריאות; הנפקת מזכרות בעלות ערך בקשר
לתוכניות תמריצים; תוכניות בריאות וכושר מתומרצות; עסקי
דלא ניידי; שירותים פיננסים בקשר לנכסי נדל"ן ובניינים;

שירותי ניהול נכסים בקשר להעברות קניין מוחשי; מימון פיתוח
נכסים; ניהול נכסים; ניהול פורטפוליו נכסים; שירותי מידע וייעוץ

בקשר לכל השירותים האמורים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217317 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77725/03/2010



Owners

Name: VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

Address: The School House London, 67, United Kingdom

Identification No.: 69997

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 77825/03/2010



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: Merck & Co., Inc.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 treatment of 
diabetes; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסוכרת; הנכללים  כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ג'נואט

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217319 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 77925/03/2010



Owners

Name: KORLOY Inc.

Address: 953-1, Doksan-dong Guemcheon-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 69998

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

class 7 &#8211; Metalworking machines, Machine 
presses, Threading machines, Machining centers, 
Drilling machines, Grinding machines, Engraving 
machines, Trimming machines, Air drills, Hand taps, 
Electrical drills, Bites, Electric drivers, Taps, Lapping 
machines [for metalworking], Milling cutters for milling 
machines, Milling cutters, Drills, Drilling bits [parts of 
machines], Drill chucks [parts of machines], Drilling 
heads [parts of machines], Reamers, Indexable  
carbide inserts for turning tools, Indexable carbide 
inserts for drilling tools, Indexable carbide inserts for 
milling tools, Cutting bites for Power operated 
machines, Grooving bites for power operated 
machines, Turning bites for power operated 
machines, Parting bites for power operated 
machines, Milling bites for power operated machines, 
Drilling bites for power operated machines, Cutting 
inserts, Precision inserts, Parting blades, Blades of 
drills, Boring bars, Tool holders; all included in class 
7

מכונות עיבוד מתכות, מכבשים, מכונות להשחלת חוטים,
מכונות עם פונקציות רבות, מכונות קידוח, מכונות כרסום,
מכונות השחזה, מכונות חריטה, מכונות גיזום, מקדחי אוויר,
מכונות ידניות לחריטת חריצי הברגה פנימית בעזרת מברג,
מקדחות חשמליות, מקדחים, מברגות, מכונות לחריטת חריצי
הברגה, מכונות להסרת חומרים לא רצויים [לעיבוד מתכות],

מקדחי חיתוך למכונות קידוח, מקדחי חיתוך, מקדחים,
מקדחות, מקדחי קידוח [חלקים של מכונות], יתדות לקידוח

[חלקים של מכונות], ראשי קידוח [חלקים של מכונות], מקדדים,
מקדחי חיתוך מחומרים קשים בעלי קצוות חיתוך רבים

המוחדרים לסכיני גילוף, מקדחי חיתוך מחומרים קשים בעלי
קצוות חיתוך רבים המוחדרים לכלי קידוח, מקדחי חיתוך

מחומרים קשים בעלי קצוות חיתוך רבים המוחדרים למכונות
טחינה, מקדחי חיתוך למכונות המופעלות על ידי חשמל, מקדחי
חריצה למכונות המופעלות על ידי חשמל, מקדחים לסכיני גילוף
למכונות המופעלות על ידי חשמל, מקדחי הפרדה למכונות
המופעלות על ידי חשמל, מקדחים למכונות קידוח למכונות

המופעלות על ידי חשמל, מקדחי קידוח למכונות המופעלות על
ידי חשמל, כלי חיתוך להחדרה, כלים לפעולות מדויקות

להחדרה, להבי הפרדה, להבים של מקדחות, מוטות ניקוב,
מחזיקי כלים; הנכללים כולם בסוג 7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

KORLOY

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217321 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78025/03/2010



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

כשהנוסח 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: Flexsys America, L.P.

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

Identification No.: 44966

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Chemicals used in industry, science and 
photography; industrial chemicals; chemical agents 
for use in rubber processing; chemical preparations 
used as post-vulcanization stabilizers; sulphur; all 
included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום; כימיקלים
תעשייתים; חומרים כימיים לשימוש בעיבוד גומי; תכשירים

כימיקלים המשמשים כמייצבים פוסט-וולקניים; גפרית; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

DURALINK

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217322 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78125/03/2010



Ownersבעלים

Name: GADGET STUDIO LTD שם: סטודיו גאדג'ט בע"מ

Address: 15 Emek Ayalon Av.  , Soham, 73142, Israel כתובת : עמק איילון 15  , שוהם, 73142, ישראל

Identification No.: 69999מספר זיהוי: 69999

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

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sounds and images; image and/or 
sound carrier media of any kind; magnetic media 
carriers; computer programs and games; tapes; 
discs; records ;cassettes; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה ושיכפול של תמונות וקול; נושאי
תמונות ו/או קול מוקלטים בכל מדיה; נושאי מדיה מגנטית;
תוכנות ומשחקי מחשב; טייפ; דיסקים; תקליטים; קלטות;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LOOI

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217323 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78225/03/2010



Ownersבעלים

Name: GADGET STUDIO LTD שם: סטודיו גאדג'ט בע"מ

Address: 15 Emek Ayalon Av.  , Soham, 73142, Israel כתובת : עמק איילון 15  , שוהם, 73142, ישראל

Identification No.: 69999מספר זיהוי: 69999

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

Games and playthings, toys, puppets, accessories 
for puppets, stuffed toys; board games; puzzles; all 
included in class 28.

צעצועים; משחקים; בובות; אביזרים לבובות; צעצועים
ממולאים; משחקי קופסא; פאזלים. הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

LOOI

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217324 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78325/03/2010



Ownersבעלים

Name: GADGET STUDIO LTD שם: סטודיו גאדג'ט בע"מ

Address: 15 Emek Ayalon Av.  , Soham, 73142, Israel כתובת : עמק איילון 15  , שוהם, 73142, ישראל

Identification No.: 69999מספר זיהוי: 69999

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

Production and directing of films, television 
programs, radio, internet and cellular media content; 
production studios; movie studios; editing studios; 
live performances and stage shows; dissemination of 
entertainment and educational material; production of 
discs and musical recordings; entertainment and 
cultural services, all included in class 41.

הפקה ובימוי של סרטים, תוכניות טלויזיה, רדיו, תוכן באינטרנט
ובמדיה סלולרית; אולפני הפקה; אולפני הסרטה; אולפני

עריכה; הופעות חיות ומופעי במה; הפצת תוכן בתחום הבידור
והאמנות; הפקת תקליטורים והקלטות מוזיקליות; שירותי בידור

ותרבות, הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

LOOI

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217326 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78425/03/2010



Ownersבעלים

Name: GADGET STUDIO LTD שם: סטודיו גאדג'ט בע"מ

Address: 15 Emek Ayalon Av.  , Soham, 73142, Israel כתובת : עמק איילון 15  , שוהם, 73142, ישראל

Identification No.: 69999מספר זיהוי: 69999

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

Games and playthings, toys, puppets, accessories 
for puppets, stuffed toys; board games; puzzles; all 
included in class 28.

צעצועים; משחקים; בובות; אביזרים לבובות; צעצועים
ממולאים; משחקי קופסא;  פאזלים. הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217330 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78525/03/2010



Ownersבעלים

Name: GADGET STUDIO LTD שם: סטודיו גאדג'ט בע"מ

Address: 15 Emek Ayalon Av.  , Soham, 73142, Israel כתובת : עמק איילון 15  , שוהם, 73142, ישראל

Identification No.: 69999מספר זיהוי: 69999

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

Production and directing of films, television 
programs, radio, internet and cellular media content; 
production studios; movie studios; editing studios; 
live performances and stage shows; dissemination of 
entertainment and educational material; production of 
discs and musical recordings; entertainment and 
cultural services, all included in class 41.

הפקה ובימוי של סרטים, תוכניות טלויזיה, רדיו, תוכן באינטרנט
ובמדיה סלולרית; אולפני הפקה; אולפני הסרטה; אולפני

עריכה; הופעות חיות ומופעי במה; הפצת תוכן בתחום הבידור
והאמנות; הפקת תקליטורים והקלטות מוזיקליות; שירותי בידור

ותרבות, הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217332 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78625/03/2010



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

כשהנוסח 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: ASAHI BREWERIES, LTD.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 44154

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Western liquors [in general], whisky, vodka, gin, 
bitters, brandy, rum, liqueurs, alcoholic beverages of 
fruit, strawberry wine, perry, grape wine, cider, 
Chinese liquors [in general], Japanese liquors [in 
general]; all included in class 33.

ליקר מערבי [באופן כללי], ויסקי, וודקה, ג'ין, בירה כהה, ברנדי,
רום, ליקר, משקאות אלכוהוליים מפירות, יין מתותים, משקה
אגסים, יין מענבים, סידר, ליקר סיני [באופן כללי], ליקר יפני

[באופן כללי]; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217338 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78725/03/2010



France , 11/06/2008 צרפת , 11/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

כשהנוסח 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: INGREDIA S.A.

Address: 51-53 rue Fernand Lobbedez  , ARRAS, 62000, 
France

Identification No.: 70001

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 ingredients, ingredients of animal origin (i.e. 
meat, fish, poultry, game and edible fats), all of the 
above intended for secondary processing industries 
in the food sector; all included in class 29.

מרכיבי חלב, מרכיבים ממקור של בעלי חיים (כלומר בשר,
דגים, עופות, בשר ציד ושומני מאכל), כל הנ"ל המיועדים עבור
תעשיות עיבוד משני במגזר מזון; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

PROMYS

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217340 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78825/03/2010



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: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, מכשירים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

DUSTER

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217341 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 78925/03/2010



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: Promat GmbH

Address: Ratingen, Germany

Identification No.: 70461

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

Heat protection and insulating materials; composite 
materials for soundproofing and heat insulation, in 
the form of boards, pipes and shuttering of insulating 
building materials; fire-resistant materials for high-
temperature insulation, in particular materials in the 
form of loose fibres, felt, in the form of boards, strips 
or modules, in the form of pressed mineral or ceramic 
insulation materials for high temperature insulation; 
insulating materials for fire doors, of wood and metal 
or other materials

חומרים לבידוד ולהגנת חום; חומרים מורכבים לחסינות קול
ובידוד חום, בצורה של לוחות, צינורות והתקנת תריסים של
חומרי בניין מבודדים; חומרים חסיני אש לבידוד בטמפרטורה
גבוהה, במיוחד חומרים בצורה של סיבים רפויים, לבד, בצורה

של לוחות, רצועות או מודולים, בצורה של חומרי בידוד
מינרליים או קרמיים לחוצים לבידוד בטמפרטורה גבוהה;

חומרים לבידוד לדלתות אש, מעץ ומתכת או חומרים אחרים

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Promat

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217342 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79025/03/2010



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: Promat GmbH

Address: Ratingen, Germany

Identification No.: 70461

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

Building parts and building panels, not of metal, for 
constructing and/or lining of ceilings, walls and floors, 
soundproofing and sound-absorbent panels, heat 
insulating panels, fireproof panels; intumescent or 
endothermic panels, paints and sealing compounds; 
shaped parts, including shaped parts sheathed in 
metal; preassembled or prefabricated building parts, 
including ceiling elements, wall elements, fire-
resistant ventilation conduits, smoke-extraction 
conduits, fire-resistant cable channel systems, 
including fastenings of metal or plastic therefor; 
fireproof mortar and plaster; lightweight fire bricks; 
fire doors and structural engineering constructions of 
glass, in particular for fireproofing; building glass, in 
particular class F fire-resistant laminated plate glass, 
for doors, frames of wood and metal, walls and 
windows; building parts for holding building glass, in 
particular profiles, supports, frames, brackets, pipes, 
battens of metal, wood or plastic

חלקים לבנייה ופנלי בניה, לא ממתכת, לבנייה ו/או ריפוד של
תקרות, קירות ורצפות,  פנלי חסיני קול וסופגי קול, פנלים

לבידוד חום, פנלים חסיני אש; פנלים, צבעים ותרכובות איטום
המתנפחים תחת חום או אנדותרמיים; חלקים מעוצבים, כולל
חלקים מעוצבים מצופים במתכת; חלקי בנייה המורכבים מראש
או מפוברקים מראש, כולל יסודות תקרה, יסודות קיר, תעלות
איוורור חסיני אש, תעלות הוצאת עשן, מערכות ערוצים כבליים
חסיני אש, כולל מהדקים של מתכת או פלסטיק עבורם; טיח
ומלט חסיני אש; לבנים חסיני חום במשקל קל; דלתות אש
ומבנים הנדסאים סטרוקטורליים מזכוכית, במיוחד לחסינות

F אש; זכוכית בנייה, במיוחד זכוכית מעורגלת חסינת אש מסוג
שעברה למינציה, לדלתות, מסגרות של עץ ומתכת, קירות
וחלונות; חלקים לבנייה להחזקת זכוכית בנייה, במיוחד

צדודיות, תומכים, מסגרות, חיזוקים, צינורות, לוחות ממתכת,
עץ או פלסטיק

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Promat

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217343 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79125/03/2010



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: DE LINDE N.V.

Address: Lenniksebaan 1481 Vlezenbeek, 1602, Belgium

Identification No.: 70003

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

Beers, particularly lambic beers; included in class 32. בירות, דהיינו בירות למביות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

LINDEMANS

Application Date 11/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217344 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79225/03/2010



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: 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 קוליים באמצעות האינטרנט; שירותי
דואר קולי; שירותי העברת שיחות; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

STANATEL

Application Date 12/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217346 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79325/03/2010



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

Preserved, dried and cooked vegetables; preserves, 
pickles; potato crisps and snacks derived from potato 
products; all included in class 29.

ירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; שימורים, חמוצים; חטיפי
תפוח אדמה וחטיפים המופקים ממוצרי תפוח אדמה; הנכללים

כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217354 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79425/03/2010



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 made from cereals, salt, mustard, 
pepper, vinegar, sauces (except salad dressings); 
spices; ice; snack foods and crisps made from cereal 
preparations, including rice-based crisps and snacks 
derived from corn, cheese or rice products; all 
included in class 30.

תכשירים העשויים מדגנים, מלח, חרדל, פלפל, חומץ, רטבים
(מלבד רטבים לסלט); תבלינים; קרח; מאכלים חטופים וטוגנים

העשויים מתכשירי דגנים, הכוללים טוגנים מבוססי אורז
וחטיפים המופקים מתירס, גבינה או מוצרי אורז; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217355 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79525/03/2010



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: Amimon Ltd.

Address: 2 Maskit St.  , Herzaliya, Israel

Identification No.: 66185

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

Integrated circuits and semiconductors; Hardware 
systems comprised of transmitters, receivers, 
semiconductors, embedded software, chipsets, 
integrated circuits, modules and components thereof, 
for use in transmission and dissemination of video, 
audio, data, graphics, images, signals and 
messages; Computer and communication hardware 
enabling wireless connectivity, transmission, 
dissemination, control, communication and 
networking of a wide variety of computer and 
communications hardware, consumer electronic 
devices, components and peripherals; included in 
class 9.

מעגלים מוכללים ומוליכים למחצה; מערכות חומרה הכוללים
משדרים, מקלטים, מוליכים למחצה, תוכנה משובצת,  שבבים ,
מעגלים מוכללים, מודוליים  ורכיבים  מזה, לשימוש בשידור
והפצה של ווידאו, אודיו, נתונים, גרפיקות, דמויות, אותות
ומסרים; חומרת מחשב ותקשורת המאפשרת  קישוריות

אלחוטית, שידור, הפצה, שליטה, תקשורת ורשת תקשורת של
מגוון רב של חומרת מחשב ותקשורת, מתקנים חשמליים

לצרכן, רכיבים וציוד היקפי; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WHDI

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217357 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79625/03/2010



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: Amimon Ltd.

Address: 2 Maskit St.  , Herzaliya, Israel

Identification No.: 66185

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

Association services, namely promoting the 
development and adoption of a voluntary standard, 
interface specification, and components enabling 
wireless transmission and receiving method of video, 
audio, control, communication and networking; 
included in class 35.

שרותי  התחברות , דהיינו קידום פיתוח ואימוץ של  תקן  רצוני,
פירוט ממשק, ורכיבים המאפשרים שידור אלחוטי ושיטת קבלה
של ווידאו, אודיו, שליטה, תקשורת ורשת תקשורת; הנכללים

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

WHDI

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217358 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79725/03/2010



Tobacco; all included in class 34. טבק; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217360 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 79825/03/2010



Owners

Name: SUNEL TICARET TURK ANONIM SIRKETI

Address: Izmir, Turkey

Identification No.: 70465

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

י' ניסן תש"ע - 79925/03/2010



Germany , 03/07/2008 גרמניה , 03/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: ESCHENBACH OPTIK GmbH

Address: Nuremberg, Germany

Identification No.: 70008

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, spectacle frames; included in class 9. משקפיים, מסגרות משקפיים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BRENDEL

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217361 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80025/03/2010



Owners

Name: NAU S.r.l.

Address: Varese, Italy

Identification No.: 70009

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

Optical instruments, glasses, sunglasses, frames, 
correction lenses, contact lenses; all included in class 
9.

מכשירים אופטיים, משקפיים, משקפי שמש, מסגרות, עדשות
מתקנות, עדשות מגע; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217362 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80125/03/2010



U.S.A. , 12/06/2008 ארה"ב , 12/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(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

Computers and computer peripherals, namely, 
computers, thin and zero clients, notebook 
computers, notebook thin and zero clients, video 
display terminals, monitors, keyboards, cathode ray 
tube displays, adapters, cables, and memory, 
computer operating system software, thin and zero 
client operating system software; computer 
application system for the afore-mentioned goods; 
device management software; multimedia software; 
multi-display software; provisioning software; all 
included in class 9.

מחשבים וציוד מחשב היקפי, דהיינו, מחשבים, יישומים עם
וללא לקוח, מחשבי פנקס רשומות, פנקס רשומות, יישומים עם
וללא לקוח, תחנות תצוגת וידאו, משגוחים, מקלדות, מצגי
מנורה קתודית, מתאמים, כבלים, וזיכרון, תוכנות מעקב
הפעלת מחשב, תוכנות מערכת הפעלת יישומים עם וללא
לקוח; מערכת יישומי מחשב עבור הטובין הנזכרים לעיל;

תוכנות ניהול מתקן; תוכנות מולטימדיה; תוכנות רבות תצוגה;
תוכנות הבטחת הוראות; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217363 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80225/03/2010



U.S.A. , 12/06/2008 ארה"ב , 12/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(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

Support and consulting services with respect to 
computer equipment and software, including support 
and consulting services with respect to computer 
equipment and software for businesses; all included 
in class 42.

שירותי תמיכה וייעוץ בנוגע לציוד מחשב ותוכנות, הכוללים
שירותי תמיכה וייעוץ בנוגע לציוד מחשב ותוכנות עבור עסקים;

כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217364 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80325/03/2010



Owners

Name: ANASTASIA A. KELLERMANN

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 70468

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

Consultancy and advice relating to business 
organization and business economics; consultancy 
and advice with respect to (operational) 
management; organization; organization of events 
and meetings in the field of business organization 
and business economics; project studies relating to 
(operational) management; development of 
marketing stategies; business consultancy  in the 
field of drawing up of business plans; management 
and business operation of partnerships and 
organizations; professional business consultancy; 
drawing up of business expert reports; consultancy in 
the field of management and leadership; all included 
in class 35.

יעוץ והכוונה המתייחסים לארגון עסקים ולכלכלות עסקים; יעוץ
והכוונה בנוגע לניהול (תפעולי); ארגון של אירועים ופגישות
בתחום של ארגון עסקים וכלכלות עסקים; לימודי פרויקטים

המתייחסים לניהול (תפעולי); פיתוח של אסטרטגיות שיווקיות;
ייעוץ עסקי בתחום של שרטוט ותכנון של תוכניות עסקיות;
ניהול והפעלה של עסק של שותפויות וארגונים; יעוץ עסקי
מקצועי; שרטוט ותכנון של דוחות מומחה עסקי; יעוץ בתחום

של ניהול ומנהיגות; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217365 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80425/03/2010



Owners

Name: ANASTASIA A. KELLERMANN

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 70468

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

Organization of seminars; providing and organization 
of education and courses; publication and editing of 
books, magazines and other printed matter and 
writings; all included in class 41.

ארגון של סמינרים; הענקת וארגון חינוך ושעורים; הוצאה לאור
ועריכה של ספרים, מגזינים וחומר מודפס אחר וחומר כתוב;

כולם כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217366 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80525/03/2010



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 medical preparations and 
substances for the treatment of disorders of the 
central nervous system, included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים ורפואיים לטיפול בהפרעות של
מערכת העצבים המרכזית; הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

רופיתרים
ROPITRIM

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217367 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80625/03/2010



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: SEAH LLC

Address: Florida, U.S.A.

Identification No.: 70013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys

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

שם: בן-עמי ושות', עו"פ

כתובת : ת.ד.94, רחובות, 76100, ישראל

Jewelry, namely watches; included in class 14. תכשיטים, במיוחד שעונים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

SEAH

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217370 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80725/03/2010



בעלים

שם: מוליץ בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 514159243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levi, Abadi, Evron, Adv.

Address: 12 Yad Harutsim St., Carasso T  , Tel Aviv, 
67778, Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, עו"ד

כתובת : רחוב יד חרוצים 12, מגדל קרסו  , תל אביב, 67778,
ישראל

Fast food restaurants; all included in class 43. מסעדה, מזון מהיר; נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217372 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80825/03/2010



בעלים

שם: מוליץ בע"מ

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 514159243

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levi, Abadi, Evron, Adv.

Address: 12 Yad Harutsim St., Carasso T  , Tel Aviv, 
67778, Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, עו"ד

כתובת : רחוב יד חרוצים 12, מגדל קרסו  , תל אביב, 67778,
ישראל

Fast food restaurants; all included in class 43. מסעדה, מזון מהיר; הנכלל בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

מרקאדו
Merkado

Application Date 14/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217373 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 80925/03/2010



Ownersבעלים

Name: Misgav Ori Productions LTD. שם: משגב עורי הפקות בע"מ

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

Identification No.: 513764514מספר זיהוי: 513764514

Name: Haverim productions LTD. שם: חברים הפקות בע"מ

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

Identification No.: 513927475מספר זיהוי: 513927475

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Lotker, Adv.

Address: 48 Menahem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: איל לוטקר, עו"ד

כתובת : שד' מנחם בגין 48  , תל אביב, 66184, ישראל

Producation and organization of shows, impresario 
services, shows photography services; all included in 
class 41.

הפקה וארגון של הופעות, שירותי אמרגנות, שירותי צילום;
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

פסטיפארק
Festipark

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217375 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81025/03/2010



U.S.A. , 16/09/2008 ארה"ב , 16/09/2008

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: Coverity, Inc.

Address: San Francisco, CA, U.S.A.

Identification No.: 70472

(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 for design and development of 
computer systems and software applications; 
computer software for analysis and production of 
programming code in the field of software 
development; computer software development tools; 
computer software for visualization of software and 
design of computer systems; all in class 9.

תוכנת מחשב לעיצוב ופיתוח של מערכות מחשב ויישומי
תוכנה; תוכנת מחשב לניתוח והפקת קודי תכנות בתחום פיתוח
תוכנה; כלי פיתוח לתוכנות מחשב; תוכנת מחשב לויזואליזציה
של תוכנות ועיצוב של מערכות מחשב; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

COVERITY

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217377 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81125/03/2010



U.S.A. , 16/09/2008 ארה"ב , 16/09/2008

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 השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Coverity, Inc.

Address: San Francisco, CA, U.S.A.

Identification No.: 70472

(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

Consultation services in the field of development and 
testing of computer software; all included in class 42.

שירותי ייעוץ בתחומי פיתוח ובדיקת תוכנות מחשב; הנכללים
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

COVERITY

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217378 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81225/03/2010



Germany , 01/07/2008 גרמניה , 01/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: AS AUDIO SERVICE GmbH

Address: Herford, Germany

Identification No.: 70473

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

Hearing aids and their parts; included in class 10. עזרי שמיעה וחלקיהם; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

APART

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217380 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81325/03/2010



Owners

Name: BAYER SCHERING PHARMA AG

Address: Corporate Trademark Center, Berlin, Germany

Identification No.: 2729

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

Medical and surgical instruments and apparatus; 
medical catheters; all included in class 10.

מכשירים והתקנים המשמשים ברפואה ובניתוח, צנתרים
רפואיים; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

PACCOCATH

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217382 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81425/03/2010



U.S.A. , 25/06/2008 ארה"ב , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

Address: 3471 N. First Street, San Jose, California, 
95134, U.S.A.

Identification No.: 68820

(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

Computer and computer peripherals, namely, 
computer and thin clients; all included in class 9.

מחשב וציוד מחשב היקפי, דהיינו מחשבים ויישומי לקוח; כולם
כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

VIANCE

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217383 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81525/03/2010



Ownersבעלים

Name: Sam On Pharmaceutical, Chemical and 
Cosmetic Laboratories Ltd.

שם: סם און מעבדה פרמצבטית, כימית וקוסמטית בע"מ

Address: 25 Haavoda Street  , Bat Yam, Israel כתובת : רחוב העבודה 25  , בת ים, ישראל

Identification No.: 510026560מספר זיהוי: 510026560

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

Preparation for the treatment of disruption in the 
amounts of lipids in the blood and vascular diseases; 
all included in class 5.

תכשיר לטיפול בהפרעות במטבוליזם של שומנים בדם
ובמחלות לב וכלי דם; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ניאטק
NIATEC

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217384 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81625/03/2010



Owners

Name: Betts Group Pty Ltd.

Address: Malaga, Australia

Identification No.: 70025

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217397 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81725/03/2010



Owners

Name: Betts Group Pty Ltd.

Address: Malaga, Australia

Identification No.: 70025

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Shoshany, Adv.

Address: 39 Montifuri St.  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: גד שושני, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 39  , תל אביב, 65201, ישראל

Retailing of jewellery and accessories, hand bags,
wallets, sports bags, backpacks, leather and
imitation leather goods, clothing, footwear and
headgear; all including in class 35.

קמעונאות של תכשיטים ואביזרים, תיקי יד, ארנקים, תיקי
ספורט, תיקי גב, טובין מעור וחיקוי עור, הלבשה, הנעלה וכיסויי

ראש; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217398 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81825/03/2010



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

כשהנוסח 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: Revlon Consumer Products Corporation

Address: 237 Park Avenue, New York, New York, 10017, 
U.S.A.

Identification No.: 415

(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

Skin care products; all included in class 3. מוצרים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

COLORAWAY

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217399 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 81925/03/2010



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

כשהנוסח 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: Biovitrum AB (publ)

Address: Stockholm, 11276, Sweden

Identification No.: 70476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 medical apparatus and instruments; all 
included in class 10.

מכשירים והתקנים כירורגיים ורפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

BIOVITRUM

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217401 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82025/03/2010



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: Biovitrum AB (publ)

Address: Stockholm, 11276, Sweden

Identification No.: 70476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 industrial research; all included in class 
42.

מחקר מדעי ותעשייתי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

BIOVITRUM

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217403 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82125/03/2010



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: Vasco Data Security International GmbH

Address: Balz-Zimmermannstrasse 7, Glattbrugg, 8152, 
Switzerland

Identification No.: 70477

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 software used for the protection of on-
line transactions and data transfer by electronic 
means; apparatus and software for access control to 
computers, electronic networks, databases, and 
physical spaces; apparatus and software for 
verification of electronic authentication credentials 
and signatures; all included in class 9.

מכשירים ותוכנות המשמשים להגנה על עסקאות מקוונות
והעברת נתונים באמצעים אלקטרוניים; מכשירים ותוכנות

לבקרת גישה למחשבים, רשתות אלקטרוניות, בסיסי נתונים,
ומרחבים פיזיים; מכשירים ותוכנות לאישור של פרטים מזהים

וחתימות אלקטרוניות מאמתות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

IDENTIKEY

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217404 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82225/03/2010



U.S.A. , 16/06/2008 ארה"ב , 16/06/2008

Priority Date דין קדימה

Computer graphics software; computer hardware and 
software, for use with medical patient monitoring 
equipment for receiving, processing, transmitting and 
displaying data; computer processing software to 
process the image colors with the color and intensity 
and interpret the results as tendencies of the organs, 
glands and tissues according to the iridology charts; 
computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; computer software for use 
in relation to digital animation and special effects of 
images; computer software for visualization in the 
nature of graphical representation and analysis of 
satellites; electronic game software; game software; 
graphical user interface software; interactive video 
games of virtual reality comprised of computer 
hardware and software; medical research equipment, 
namely, computers, gamma cameras, collimators, 
aperture plates and computer software, all sold 
together as a unit for use in high resolution, high 
sensitivity tomographic image processing and 
imaging in the field of nuclear medicine; medical 
software for processing and displaying breast images 
on medical resonance imaging machines (MRIs); 
software for dosimetry purposes in the field of 
radiotherapy; software for medical imaging 
equipment, namely, for interpreting the results of CT 
scanners; software for processing images, graphics 
and text; virtual reality game software; all included in 
class 9.

תוכנות גרפיקה למחשב; תוכנה וחומרה למחשב לשימוש עם
ציוד רפואי להשגחה על מטופלים לקבלה, עיבוד, שידור והצגת
מידע; תוכנת עיבוד למחשבים לעיבוד צבעי צורות עם עקביות
ופענוח התוצאות כמו נטיות האיברים, הבלוטות והרקמות  על
פי תרשימי אירדיולוגיה; תוכנות מחשב לארגון וצפייה בצורות
ותמונות דיגיטאליות; תוכנות מחשב לשימוש ביחס לאנימציה
דיגיטאליות ואפקטים מיוחדים של צורות; תוכנות מחשב לחיזוי

בתחום הייצוג הגראפי וניתוח לווינים; תוכנות משחקים
אלקטרונים; תוכנות משחק; תוכנת ממשק משתמש גרפי;
משחקי וידאו אינטראקטיביים של מציאות ווירטואלית כולל

תוכנות וחומרות מחשב; ציוד מחקר רפואי, בעיקר, מחשבים,
מצלמות גמא, קולימטורים; צלחות פתח ותוכנות מחשב,

נמכרים כולם יחד כיחידה לשימוש ברזולוציה גבוהה, עיבוד
צורות  ברגישות טומוגראפית גבוהה והצגת תמונות חזה
במכונות דימות תהודה רפואיות (MRIs); תוכנות למטרות

מדידת עוצמה בתחום הרדיותרפיה; תוכנות לציוד דימות רפואי,
בעיקר לביאור תוצאות סורקי CT; תוכנות לעיבוד צורות,

גרפיקות וטקסט; תוכנות מחשב מציאות ווירטואלית; הכל כלול
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TOPACT

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217407 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82325/03/2010



Owners

Name: Raytheon Company

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

Identification No.: 13427

(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

י' ניסן תש"ע - 82425/03/2010



U.S.A. , 16/06/2008 ארה"ב , 16/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Raytheon Company

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

Identification No.: 13427

(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

Digital enhancement and manipulation of radiological 
data by means of computerized software for use in 
the filed of medicine; all included in class 40.

שיפור והפעלה דיגיטליים של מידע רדיולוגי על ידי אמצעים של
תוכנות ממוחשבות לשימוש בתחום התרופות; הכל כלול  בסוג

.40

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

TOPACT

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217408 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82525/03/2010



U.S.A. , 16/06/2008 ארה"ב , 16/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Raytheon Company

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

Identification No.: 13427

(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

Computer aided design for others; designing and 
developing computer game software and video game 
software for use with computer, video game program 
systems and computer networks; all included in class 
42.

עזרה בעיצוב מחשבים לאחרים; עיצוב ופיתוח תוכנות משחק
למחשב ותוכנות מחשקי ווידאו לשימוש עם מחשבים, מערכת
תוכנית משחק ווידאו ורשתות תקשורת למחשב; הכל כלול בסוג

.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

TOPACT

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217409 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82625/03/2010



Owners

Name: Australis Music Group Pty Ltd

Address: 88 Bourke Rd. , Alexandria, 2015, Australia

Identification No.: 70028

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

Musical instruments; included in class 15. כלי נגינה; הנכללים בסוג 15.

Class: 15 סוג: 15

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217410 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82725/03/2010



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

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות

בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטני, מדפיסים ואומנים;
הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217411 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 82825/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 82925/03/2010



Benelux , 18/06/2008 בנלוקס , 18/06/2008

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: ARTELIS, Societe Anonyme

Address: Avenue des Buissonnets 53 Brussels, 1020, 
Belgium

Identification No.: 70029

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

Scientific apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for process analysis in biotechnology; 
biochemical apparatus for monitoring cell cultivation; 
biochemical apparatus namely bioreactors; scientific 
apparatus and instruments for cell analysis for 
pharmaceutical use; included in class 9.

מתקנים ומכשירים מדעיים; מתקנים ומכשירים לאנליזה של
תהליכים בביוטכנוגיה; מתקנים ביוכימיים למעקב אחר גידול
תאים; מתקנים ביוכימיים דהיינו ביוריאקטורים; מתקנים
ומכשירים מדעיים  לאנליזה של תאים למטרות רוקחות;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

iCELLis

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217422 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83025/03/2010



Benelux , 18/06/2008 בנלוקס , 18/06/2008

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: ARTELIS, Societe Anonyme

Address: Avenue des Buissonnets 53 Brussels, 1020, 
Belgium

Identification No.: 70029

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

Medical apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for cell analysis for medical use; mixers 
for medical use for the production of biological 
preparations made from cells; pouches for medical 
purposes made of supple plastic materials for 
biological liquids; included in class 10.

מתקנים ומכשירים רפואיים; מתקנים ומכשירים לאנליזה של
תאים לשימוש רפואי; מערבלים לשימוש רפואי לייצור של

תכשירים ביולוגיים המיוצרים מתאים; תיקים למטרות רפואיות
העשוי מחומרי פלסטיק גמישים לנוזלים ביולוגיים; הנכללים

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

iCELLis

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217423 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83125/03/2010



Benelux , 18/06/2008 בנלוקס , 18/06/2008

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: ARTELIS, Societe Anonyme

Address: Avenue des Buissonnets 53 Brussels, 1020, 
Belgium

Identification No.: 70029

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

Scientific and technological services and related 
research and design services in the field of 
chemistry, pharmaceutical products, biochemistry, 
cell biology, biotechnology, namely, design of lines of 
cells, identifying clones of cells, protein engineering, 
developing high production cell lines, clinical testing 
of medicines; industrial analysis and research 
services in the field of chemistry, pharmaceutical 
products, biochemistry, cell biology, biotechnology, 
namely, design of lines of cells, identifying clones of 
cells, protein engineering, developing high production 
cell lines, clinical testing of medicines; included in 
class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ושירותי מחקר ותכנון קשורים
בתחום הכימיה, מוצרי רוקחות, ביוכימיה, ביולוגיה של התא,
ביוטכנולוגיה, דהיינו, תכנון של שורות תאים, זיהוי שיבוטים של
תאים, הנדסת חלבונים, פיתוח של שורות תאים ליצור מסיבי,
בדיקות קליניות של תרופות; שירותי אנליזה תעשייתית ומחקר
בתחום הכימיה, מוצרי רוקחות, ביוכימיה, ביולוגיה של התא,
ביוטכנולוגיה, דהיינו, תכנון של שורות תאים, זיהוי שיבוטים של
תאים, הנדסת חלבונים, פיתוח של הפקה גבוהה של שורות
תאים, בדיקות קליניות של תרופות; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

iCELLis

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217424 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83225/03/2010



U.S.A. , 24/06/2008 ארה"ב , 24/06/2008

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, אינו חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

Identification No.: 47524

(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

Protective sleeve for heart valves; included in class 
10.

כיסוי מגן לשסתומים לבביים; הכלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

QUALCRIMP

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217425 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83325/03/2010



Switzerland , 05/12/2008 שוויץ , 05/12/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LK Machine and Trade Mark Ltd.

Address: 6900 Lugano, Switzerland

Identification No.: 70030

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

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; taps and fittings for 
bathrooms and kitchens, basins, sinks, bath tubs, 
bidets, toilets, showers, shower trays, shower cabins; 
electrically heated towel rails; all included in class 11.

מתקן לתאורה, חימום, יצירת אדים, בישול, קירור, ייבוש,
אוורור, אספקת מים ומטרות סניטריות; ברזים ואביזרים עבור
חדרי אמבטיה ומטבחים, כיורי אמבטיה ושירותים, כיורים,
אמבטיות, בידה (אסלות רחצה), אסלות, מקלחות, אגניות,
מקלחונים, מוט לייבוש מגבות המחומם בחשמל; הכל כלול

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217426 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83425/03/2010



Switzerland , 05/12/2008 שוויץ , 05/12/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LK Machine and Trade Mark Ltd.

Address: 6900 Lugano, Switzerland

Identification No.: 70030

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

Ceramic or stoneware coverings for floors and walls; 
tiles in ceramic, clay, glass, cork, leather for flooring 
and wall coverings; wooden flooring, rubber flooring; 
all included in class 19.

חיפוי קרמיקה או חרס קשה עבור רצפות וקירות; אריחי
קרמיקה, חמר, זכוכית, שעם, עור לריצוף וחיפוי קירות; ריצוף

עץ, ריצוף גומי; הכל כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217427 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83525/03/2010



Switzerland , 05/12/2008 שוויץ , 05/12/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LK Machine and Trade Mark Ltd.

Address: 6900 Lugano, Switzerland

Identification No.: 70030

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

Furniture, including bathroom furniture, kitchen 
furniture, household furniture; mirrors, picture frames; 
all included in class 20.

ריהוט, לרבות ריהוט חדר אמבטיה, ריהוט מטבח, ריהוט ביתי;
מראות, מסגרות תמונות; הכל כלול בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217428 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83625/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; all included in Class 9.

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים
ע"י מטבע; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217430 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83725/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Electric coffee-making machines for domestic and 
professional use; included in Class 11.

מכונות חשמליות להכנת קפה לשימוש ביתי ומקצועי;נכלל בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217431 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83825/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Utensils and containers, including coffee and coffee 
beverages utensils and sets, made of ceramics or 
glass; non electric coffee-making machines for 
domestic and professional use; percolators; all 
included in Class 21.

כלים ומכלים, לרבות כלים ומערכות להגשת קפה ומשקאות
קפה, העשויים מקרמיקה או זכוכית; מכונות לא חשמליות

להכנת קפה לשימוש ביתי ומקצועי; מסנני קפה; הנכללים כולם
בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217432 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 83925/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Mineral water, light beverages, juices and 
concentrates for their preparation; included in Class 
32.

מים מינרליים, משקאות קלים, מיצים ותרכיזים להכנתם;
נכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217433 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84025/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Alcoholic beverages; included in Class 33. משקאות אלכוהוליים; נכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217434 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84125/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Services of stores including mobile stores and kiosks; 
advertising services; all included in Class 35.

שירותי חנויות, לרבות חנויות ניידות, קיוסקים ופיצוציות; שירותי
פרסומת; כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217435 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84225/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Services for providing food and beverages; services 
for delivery of food and beverages; all included in 
Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; שירותי שליחויות של מזון
ומשקה; נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217436 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84325/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; all included in Class 9.

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים
ע"י מטבע; נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217437 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84425/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Electric coffee-making machines for domestic and 
professional use; all included in Class 11.

מכונות חשמליות להכנת קפה לשימוש ביתי ומקצועי; נכלל
בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217438 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84525/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Utensils and containers, including coffee and coffee 
beverages utensils and sets, made of ceramics or 
glass; non electric coffee-making machines for 
domestic and professional use; percolators; all 
included in Class 21.

כלים ומכלים, לרבות כלים ומערכות להגשת קפה ומשקאות
קפה, העשויים מקרמיקה או זכוכית; מכונות לא חשמליות

להכנת קפה לשימוש ביתי ומקצועי; מסנני קפה;  כולם נכללים
בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217440 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84625/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Mineral water, light beverages, juices and 
concentrates for their preparation; included in Class 
32.

מים מינרליים, משקאות קלים, מיצים ותרכיזים להכנתם;
הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217442 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84725/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Alcoholic beverages; included in Class 33. משקאות אלכוהוליים; נכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217444 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84825/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Services of stores including mobile stores and kiosks; 
advertising services; included in Class 35.

שירותי חנויות, לרבות חנויות ניידות, קיוסקים ופיצוציות; שירותי
פרסומת; נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217445 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 84925/03/2010



Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: Hasivim 49, Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : הסיבים 49, פתח תקוה, 49517, ישראל

Identification No.: 520003781מספר זיהוי: 520003781

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strauss Group Ltd.

Address: 49 Hasivim Street, The legal Department, 
Petach Tikva, 49517, Israel

שם: שטראוס גרופ בע"מ

כתובת : רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית, פתח תקוה,
49517, ישראל

Services for providing food and beverages; services 
for delivery of food and beverages; all included in 
Class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקה; שירותי שליחויות של מזון
ומשקה; כולם נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217446 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85025/03/2010



Ownersבעלים

Name: Avishay Cosmetic adn hygiene Ltd. שם: אבישי תמרוקים והיגיינה בע"מ

Address: P.O.B. 5097, Rishon Lezion, 75150, Israel כתובת : ת.ד.5097, ראשון לציון, 75150, ישראל

Identification No.: 511334716מספר זיהוי: 511334716

Sauces, cereals,soya sauce, chili, muesli ; all 
included in class 30.

רטבים, דגנים; רוטב סויה, צ'ילי, מוזלי; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217462 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Gady Desler שם: גדי דסלר

Address: P.O.B. 8196, Ramat Gan, 52181, Israel כתובת : ת.ד.8196, רמת גן, 52181, ישראל

Identification No.: 57503310מספר זיהוי: 57503310

Razor knives; included in class 8. סכיני גילוח; הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217465 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85225/03/2010



Ownersבעלים

Name: Judy's Ltd. שם: ג'ודי'ס בע"מ

Address: 73 Aluf David St., Ramat Gan, Israel כתובת : אלוף דוד 73, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513633941מספר זיהוי: 513633941

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

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

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

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

Chain of stores for clothing, footwear, textile, fashion 
accessories, jewels,leather and imitation of leather 
products, bags and headgear; shop sales; export and 
marketing of clothing, footwear and headwear; 
advertising; advertising; modeling services for 
advertising or sale promotion purpose; business 
sales support consisting of managing orders through 
networks, sales support by issuing and administration 
of purchasing cards; business operation support for 
franchised business; shopping center promotion and 
management services; business managemement; 
business; sdministration; office function; shop-
window decoration, product exhibition, publishing 
advertising texts, organizing fairs with commercial or 
advertising purposes, organizing exhibitions with 
commercial or advertising purposes; sales 
promotions (for third parties); business operation 
support for franchised business; all included in class 
35.

ניהול רשת חנויות; ניהול והפעלת רשת חנויות לממכר דברי
הלבשה, הנעלה, טקסטיל, אביזרי אופנה, תכשיטים, מוצרי עור
וחיקויי עור, תיקים וכיסויי ראש; מכירה בחנויות; יבוא ושיווק
מוצרי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; פרסום; שירותים לפרסום
וקידום מכירות; שירותי תמיכה למכירות המתבססות על ניהול
רשות; שירותי תמיכה למכירות המתבססות על ניהול והוצאת
כרטיסי קנייה; שירותי תמיכה בעסקי זכיונות; קידום מרכזי

קניות ושרותי ניהול; ניהול עסקים; שירותי משרד; עיצוב חלונות
ראווה; תערוכות מוצרים; פרסום מודעות; ארגון וסידור ירידים
למטרות מסחריות ולמטרות פרסום; קידום מכירות (לצדדים

שלישיים); הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

אלמביקה
ALEMBIKA

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217472 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85325/03/2010



Owners

Name: DreimLens, Inc.

Address: Melbourne, Florida, U.S.A.

Identification No.: 53818

(Florida 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

Contact lenses, included in class 9. עדשות מגע, הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DREAMLENS

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217481 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85425/03/2010



Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

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

Measuring and evaluation devices; fixed or motive
devices operated by cable and/or remotely, in
particular rotating control,
power and data transmission devices; tools with
integrated measuring systems, in particular electronic
measuring systems; all the aforesaid goods with and
without electric/ electronic components; computers,
computer programs recorded on data carriers; all
included in class 9.

מתקני מדידה והערכה; מתקנים קבועים או ניידים המופעלים
באמצעות כבל ו/או מרחוק, במיוחד בקרת סיבוב, מתקני כח
והעברת נתונים; כלים בעלי מערכות מדידה סוכמות, במיוחד

מערכות מדידה אלקטרונית; כל הטובין הנזכרים לעיל כוללים או
שאינם כוללים רכיבים חשמליים/אלקטרוניים; מחשבים, תכניות

מחשב המוקלטות על נושאי נתונים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

JEL

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217485 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85525/03/2010



Owners

Name: KOMET GROUP GmbH

Address: Zeppelinstrasse 3, Besigheim, 74354, Germany

Identification No.: 57723

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

Computer programming and the rental and 
maintenance of computer programs; development of 
system solutions for tools; all included in class 42.

תכנות מחשבים והשכרה ואחזקה של תוכניות מחשב; פיתוח
של פתרונות מערכת עבור כלים; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

JEL

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217486 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85625/03/2010



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: THERMOS LLC

Address: 2550 west Golf Road, Suite 800  , Rolling 
Meadows, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 62080

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Household and kitchen containers, including bottles,
flasks, jugs, food jars, pump pots, and food storage
containers;
picnic coolers; lunch boxes, bags, and sacks;
insulated bags suitable for holding closed containers
of foods and drinks, blankets, towels, picnic supplies,
school supplies, books, reading glasses, sunglasses,
cell phones, wallets, and other household and
personal items; and re-freezable ice substitute cold
packs, and boards used to keep food and drink cold;
all
included in class 21.

מיכלים למשק הבית ולמטבח, כולל בקבוקים, בקבוקונים,
קנקנים, צנצנות למזון, מיכלים הכוללים משאבה, ומיכלים

לאחסון מזון, קולרים לפיקניק; קופסאות תיקים ושקים לאוכל;
תיקים מבודדים המתאימים להחזיק מיכלים סגורים של מזון
ומשקאות, שמיכות, מגבות, ציוד לפיקניק, ציוד לבית-ספר,
ספרים, משקפי קריאה, משקפי שמש, טלפונים סלולאריים,
ארנקים, ופריטים אחרים למשק הבית ולשימוש אישי; ואריזות

קור כתחליף לקרח הניתנות להקפאה חוזרת, ולוחות
המשמשים לשמירת הקור של מזון ומשקאות; כולם נכללים

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

THERMOS

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217497 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85725/03/2010



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: THERMOS LLC

Address: 2550 west Golf Road, Suite 800  , Rolling 
Meadows, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 62080

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Household and kitchen containers, including bottles,
flasks, jugs, food jars, pump pots, and food storage
containers;
picnic coolers; lunch boxes, bags, and sacks;
insulated bags suitable for holding closed containers
of foods and drinks, blankets, towels, picnic supplies,
school supplies, books, reading glasses, sunglasses,
cell phones, wallets, and other household and
personal items; and re-freezable ice substitute cold
packs, and boards used to keep food and drink cold;
all
included in class 21.

מיכלים למשק הבית ולמטבח, כולל בקבוקים, בקבוקונים,
קנקנים, צנצנות למזון, מיכלים הכוללים משאבה, ומיכלים

לאחסון מזון, קולרים לפיקניק; קופסאות תיקים ושקים לאוכל;
תיקים מבודדים המתאימים להחזיק מיכלים סגורים של מזון
ומשקאות, שמיכות, מגבות, ציוד לפיקניק, ציוד לבית-ספר,
ספרים, משקפי קריאה, משקפי שמש, טלפונים סלולאריים,
ארנקים, ופריטים אחרים למשק הבית ולשימוש אישי; ואריזות

קור כתחליף לקרח הניתנות להקפאה חוזרת, ולוחות
המשמשים לשמירת הקור של מזון ומשקאות; כולם נכללים

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217498 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85825/03/2010



United Kingdom , 22/09/2008 ממלכה מאוחדת , 22/09/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 31956

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, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco,  tobacco ana  tobacco products; all 
included in class 34.

סיגריות, סיגרים, סיגרילוס, טבק לגילגול עצמי, טבק למקטרת
ומוצרי טבק; הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217512 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 85925/03/2010



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: 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

Semi-processed plastics and plastic goods; sealing, 
packing and insulating material; products containing 
or made of plastics in the form of blocks, extrudates, 
sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (nor for 
textile use) and moulded bodies (each with semi-
finished products); thermoplastic synthetic resins 
(semi-finished products); sealants for joints; 
insulating paints and lacquers; insulating oils; plastic 
gaskets; plastic yarns, fibres and threads (not for 
textile use); all included in class 17.

פלסטיקים מעובדים למחצה וסחורות פלסטיק; חומרי איטום,
אריזה ובידוד; מוצרים המכילים או העשויים מפלסטיקים בצורת

לבנים, חומרים משוחלים, יריעות, סרטים, מוטות, צינורות
גמישים, סיבים (לא לשימוש בטקסטיל) וגופים מעוצבים (כל

אחד עם מוצרים מוגמרים למחצה);  שרפים סינתטיים
תרמופלסטיים (מוצרים מוגמרים למחצה); חומרי איטום
לחיבורים; צבעים ולכות מבודדים; שמנים מבודדים; אטמי
פלסטיק; חוטים, סיבים ופתילים מפלסטיק (לא לשימוש

בטקסטיל); הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

SILPURAN

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217514 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86025/03/2010



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.

The colors appearing in the mark are: blue in 
pantone shade 285, black and white.

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול בגוון פנטון 285, שחור ולבן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: GEBERIT HOLDING AG

Address: Jona, Switzerland

Identification No.: 36322

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Sanitary apparatus and installations, in particular 
complete systems and installations; water conduit 
devices, armatures and valves for sanitary 
installations; all included in class 11.

מכשירים והתקנים סניטאריים, בייחוד מערכות והתקנים
שלמים; כלי צינורות מים, עוגנים ושסתומים להתקנים

סניטאריים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217515 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86125/03/2010



Denmark , 02/07/2008 דנמרק , 02/07/2008

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: F. Uhrenholt Holding A/S

Address: Middlelfart, 44301, Denmark

Identification No.: 44301

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

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, vegetable oils, 
shellfish, not live, fruit sauce, milk powder and dairy 
products, cheese, butter and cream, all the 
aforementioned goods also as frozen and 
refrigerated foodstuffs; protein for human 
consumption; 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, שמנים צמחיים,
צדפות, לא חיות, רוטב פירות, אבקת חלב ומוצרים חלביים,

גבינה, חמאה ושמנת, כל הטובין לעיל גם כמוצרי מזון מוקפאים
או מצוננים; פרוטאין לצריכה ע"י בני אדם; הנכללים כולם בסוג

.29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

UHRENHOLT

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217525 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86225/03/2010



Denmark , 02/07/2008 דנמרק , 02/07/2008

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

Wholesale and retail related to 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, 
vegetable oils, shellfish, not live, fruit sauce, milk 
powder and dairy products, cheese, butter and 
cream, deep-frozen meat products, deep-frozen 
poultry, deep-frozen shrimps, vacuum packed, heat-
treated poultry; deep-frozen ready-made food in the 
form of gratins containing meat or meat and 
vegetables, turkey schnitzels, chicken schnitzels, 
cordon bleau, meatballs, pork and veal patties, 
steaks and hamburgers, pizzas and french loaf 
containing meat or meat and vegetables, protein for 
human consumption, including frozen and 
refrigerated foodstuff; wholesale and retail related to 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and products 
made from tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionary, ices and products made from ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice, artificial 
tea, candy for food, noodles and products made from 
flour and corn, soya sauce, soya bean paste 
[condiment], essences and spices for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils, including 
frozen and refrigerated foodstuffs and wholesale and 
retail related to agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 
including protein for animal consumption, malt; all 
included in class 35.

מכירה סיטונאית וקמעונאית הקשורה לבשר, דגים, עופות וציד;
תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מוקפאים, מיובשים

ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב;
שמני ושומני מאכל, שמנים צמחיים, צדפות, לא חיות, רוטב
פירות, אבקת חלב ומוצרים חלביים, גבינה, חמאה ושמנת,
מוצרי בשר בהקפאה עמוקה, עופות בהקפאה עמוקה,

חסילונים בהקפאה עמוקה, עופות מטופלים בחום באריזת
ואקום; מזון מוכן מראש בהקפאה עמוקה בצורת תבשילי

קדירה המכילים בשר או בשר וירקות, כתיתות הודו, כתיתות
עוף, קורדון בלו, כדורי בשר, פשטידות חזיר ועגל, אומצות

והמבורגרים, פיצות וקציץ צרפתי המכיל בשר או בשר וירקות,
פרוטאין לצריכה ע"י בני אדם, כולל מוצרי מזון מוקפאים

ומצוננים; מכירה סיטונאית וקמעונאית הקשורה לקפה, תה,
קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה ומוצרים העשויים מטפיוקה, סגו,
תחליף קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, מאפים
וממתקים, קרח ומוצרים העשויים מקרח; דבש, סירופ סוכר;
שמרים, אבקת אפייה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים (תבלינים);
תבלינים; קרח, תחליף תה, ממתקים לאוכל, אטריות ומוצרים
העשויים מקמח ותירס, רוטב סויה, ממרח פולי סויה [תבלין],
תמציות ותבלינים למוצרי מזון, מלבד תמציות אתריות ותמציות
שמנים, כולל מוצרי מזון מוקפאים או מצוננים ומכירה סיטונאית
וקמעונאית הקשורה למוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות
שאינם נכללים בסוגים אחרים; בעלי חיים; פירות וירקות טריים;
זרעים, שתילים ופרחים חיים; מזון לבעלי חיים, כולל פרוטאין

לצריכה ע"י בעלי חיים, לתת; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

UHRENHOLT

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217528 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86325/03/2010



Owners

Name: F. Uhrenholt Holding A/S

Address: Middlelfart, 44301, Denmark

Identification No.: 44301

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' ניסן תש"ע - 86425/03/2010



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 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217531 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86525/03/2010



Owners

Name: Spirits International B.V.

Address: Strassen, Luxembourg

Identification No.: 45553

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

י' ניסן תש"ע - 86625/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הטובין בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217537 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86725/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הטובין בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217539 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86825/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הסחורות בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217541 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 86925/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הטובין בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217547 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87025/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הטובין בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217560 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87125/03/2010



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 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

All goods included in class 32. כל הטובין הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217562 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87225/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הטובין הכלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217564 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87325/03/2010



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 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

All goods in class 32. כל הטובין הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217566 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87425/03/2010



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities, television sporting and 
cultural entertainment; organization of cultural and 
educational exhibitions; organisation of lotteries and 
competitions; betting and gaming services relating to 
or in conjunction with sport; entertainment services 
provided at or relating to sports events; organisation 
of sporting and cultural events and activities; 
organisation of sporting competitions; management 
of sporting facilities; rental services for audio and 
video equipment; production, presentation, 
distribution of films and video and sounds recordings; 
rental of films and video and sounds recordings; 
presentation, networking and/or rental of interactive 
education and entertainment products, interactive 
compact discs, CD-ROMs, computer and video 
games; radio and television coverage of sports and 
sporting events; radio and television program and 
video tapes production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and 
sporting events; timing of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment; on-line 
gambling services; providing of games over the 
Internet; providing of raffle services; information 
relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet; 
electronic games services provided by means of the 
Internet; providing on-line electronic publications; 
publication of books, reviews, journals, magazines, 
texts (other than publicity texts); on-line publication of 
electronic books, reviews, journals, magazines, texts 
(other than publicity texts); providing digital music 
from the Internet; providing digital music from MP3 
Internet web sites; sport record and statistical 
information services; leasing of recorded sound and 
images; audio production services; providing sporting 
results; information related to sporting events 
provided on-line from a computer database or from 
the Internet; publishing and production services; 
providing digital music (non-downloadable); all 
included in class 41.

חינוך; אספקה של אימונים; בידור; פעילויות ספורט ותרבות,
בידור טלוויזיוני של ספורט ותרבות; ארגון תערוכות תרבות
וחינוך; ארגון לוטו ותחרויות; שירותי הימורים ומשחקי מזל
הקשורים או בצירוף עם ספורט; שירותי בידור המסופקים או
קשורים לאירועי ספורט; ארגון אירועים ופעילויות ספורט

ותרבות; ארגון תחרויות ספורט; ניהול מתקני ספורט; שירותי
השכרה של ציוד אודיו ווידאו; הפקה, הצגה, הפצה של סרטים
ווידאו והקלטות של קולות; השכרה של סרטים ווידאו והקלטות
של קולות; הצגה, רישות ו/או השכרה של מוצרי חינוך ובידור
,CD-ROMs ,אינטראקטיבים, תקליטורים אינטראקטיביים
משחקי מחשב ווידאו; סיקור רדיו וטלוויזיה של אירועי ספורט
והקשורים לספורט; שירותי הפקת תוכניות רדיו וטלוויזיה

וקלטות וידאו; הפקת סרטי אנימציה; הפקת תוכניות אנימציה
בטלוויזיה; שירותי הזמנת מקומות למופעים ואירועים הקשורים

לספורט; תזמון אירועי ספורט; ארגון תחרויות יופי; בידור
אינטראקטיבי; שירותי הימורים מקוונים; אספקת משחקים
באינטרנט; אספקת שירותי הגרלות; מידע הקשור לבידור או
חינוך, מסופקים באופן מקוון מבסיס נתונים של מחשב או

האינטרנט; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים באמצעות
האינטרנט; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים; הוצאה

לאור של ספרים, ביקורות, ז'ורנאלים, מגזינים, טקסטים (למעט
טקסטים של פרסום); הוצאה לאור מקוונת של ספרים

אלקטרוניים, ביקורות, ז'ורנאלים, מגזינים, טקסטים (למעט
טקסטים של פרסום); אספקת מוסיקה דיגיטאלית מהאינטרנט;
אספקת מוסיקה דיגיטאלית מאתרי אינטרנט של MP3; שירותי

מידע על שיאים וסטטיסטיקות ספורט; ליסינג של צלילים
מוקלטים ובבואות; שירותי הפקת אודיו; אספקת תוצאות

ספורט; מידע הקשור לאירועי ספורט המסופקים באופן מקוון
מבסיס נתונים של מחשב או מהאינטרנט; שירותי הוצאה לאור
והפקה; אספקת מוסיקה דיגיטאלית (בלתי ניתנת להורדה);

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

YOG

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217574 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87525/03/2010



Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy  , Lausanne, Switzerland

Identification No.: 66533

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

י' ניסן תש"ע - 87625/03/2010



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: Meyer-Haake GmbH Medical Innovations

Address: Wehrheim, Germany

Identification No.: 70173

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

Surgical derssing, surgical bandages, materials
prepared for bandaging wounds and sore; adhesive
preparations for
surgical bandages; adhesive preparations for closing
wounds and sore; all goods included in class 5.

חבישות כירורגיות, תחבושות כירורגיות, אריגים מוכנים
לחבישת פציעות ודלקות; תכשירי הדבקה לתחבושות

כירורגיות; תכשירי הדבקה
לסגירת פצעים ודלקות; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

EPIGLU

Application Date 22/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217586 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87725/03/2010



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: 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

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the 
immune system, the cardio-vascular system, the 
metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system; 
for the treatment of inflammatory disorders; for use in 
dermatology, oncology, hematology and in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology, and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; for the treatment of 
bacteria-based diseases; for the treatment of 
diabetes, anti-infective preparations, antiviral 
preparations, antibiotics, antifungal preparations; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעה של הפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם, מערכת הנשימה,
מערכת השלד והעצמות, מערכת אברי המין ודרכי השתן;

לטיפול בהפרעות דלקתיות; לטיפול בהפרעות עור, אונקולוגיה,
המטולוגיה ובהשתלת רקמות ואברים, באופתלמולוגיה,

ולשימוש בתחום הפרעות גסטרואנטרולוגיות; תכשירי רוקחות
לטיפול בהפרעות ובמחלות אוקולריות; לטיפול במחלות
הנגרמות מחיידק; לטיפול בסוכרת, תכשירים נוגדי זיהום,
תכשירים נוגדי וירוסים, חומרים אנטיביוטיים, נוגדי פטריות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ZIMBUS

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217594 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87825/03/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CAMP, ISRAEL, SPIRIT, 
ADVENTURE and FAMILY separately, but in the 
combination of the mark.

,CAMP  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ISRAEL, SPIRIT, ADVENTURE AND FAMILY בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: KIMAMA EDUCATION PROGRAMS LTD. שם: קימאמה תוכניות חינוכיות בע"מ

Address: P.O.B. 358, Shfaim, Israel Shfaim, Israel ,358.כתובת : ת.ד

Identification No.: 513943084מספר זיהוי: 513943084

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Steinfeld, Adv.

Address: 4 Shenkar Street Industrial Zone, Herzelia 
Pituach, 46120, Israel

שם: נעמי שטיינפלד, עו"ד

כתובת : רחוב שנקר 4 אזור התעשיה, הרצליה פיתוח, 46120,
ישראל

Creator and operator of educational, team building 
and leadership development programs through 
seminars, retreats and international summer camps 
in israel and abroad; all included in class 41.

תכנון והקמה, הפעלה ומתן שירותי פיתוח תכניות חינוכיות
והדרכה, סדנאות גיבוש והכשרת צוות בתחום של סמינרים
ומחנות קיץ בינלאומיים בארץ ובעולם; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217595 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 87925/03/2010



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 services and retail, advertizing and 
management; all included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217596 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 88025/03/2010



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 services and retail, advertizing and 
management; all included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי, פרסום וניהול; נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217598 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 88125/03/2010



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: 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 5. חיסונים לשימוש עבור בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MENVEO

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217608 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 88225/03/2010



Italy , 27/06/2008 , No.PD2800C000691 PD2800C000691.איטליה , 27/06/2008 , מס

Priority Date דין קדימה

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217626 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 88325/03/2010



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

electric cooking ranges, gas cooking hobs, electric 
cooking hobs, vitro-ceramic cooking hobs, induction 
cooking hobs, touch control vitro-ceramic cooking 
hobs, gas and electric hobs, vitro-ceramic cooking 
plates, cast iron and steel cooking hobs; ovens, other 
than for experimental purposes; electric cooking 
ovens,  convection ovens, domestic and commercial 
cooking ovens, gas cooking ovens, induction ovens, 
microwave ovens for cooking, electric stoves, gas 
stoves, ventilation hoods for stoves; grills for gas 
stoves, for electric stoves, for electric barbecues and 
for electric fryers; electric grills for cooking; electric 
deep fryers, electric barbecues; electric toasters, 
heated display cabinets for food; electric kettles; food 
warmers; electric roasters, electric tea and coffee 
machines for commercial and domestic use; electric 
coffee percolators for domestic use; sterilizers not for 
medical purposes; refrigerators and freezers; ice 
machines, hair dryers, ventilation grilles for fans, 
electric pressure cookers, gas and electric cooking 
plates, electric cooking pans; electric bread making 
machines; dental ovens; foot warmers for beds; 
shaped fittings for ovens, plate warmers, barbecues, 
roasting spits; kitchen gas and electric ranges, hot 
plates, electric cooking griddles, cooking grills, 
structural plates for ovens, gas burners, brackets for 
gas burners, kerosene stoves, stoves, burners, 
framework of metal for ovens, cooking rings, petrol 
burners, hot air ovens; electric lamps, soldering 
lamps, gas lamps, luminous tubes for lighting, cycle 
lights, headlights for ships, street lamps, electric 
searchlights, luminous house numbers, flares, sun 
lamps, chandeliers, lamp shades; refrigerating 
containers; extractor hoods for kitchens, air filtering 
installations; air-conditioning, air cooling and 
ventilation apparatus; electric exhaust fans; kilns; air 
conditioners for domestic use, for offices and for 
shops; filters for air conditioning; water cooling 
towers; electric air deodorizers; hand drying 
apparatus for washrooms, drying machines for 
domestic use; electric bed heaters; electric bath 
heaters, water heaters for domestic use; laundry 
room boilers, heating boilers, gas boilers; taps or 
faucets, saunas, sinks, showers, toilet bowls, 
washers for water taps; pressure water tanks; level 
control valves for tanks; humidifiers, dehumidifiers, 
electric vaporizers, steam generators and boilers, 
boilers for vehicles,  cooling evaporators, heat 
pumps, air filters for domestic use, filters for drinking 
water; water purifying apparatus for domestic use, air 
purifying units for commercial, domestic and 
industrial use; water ionizers for household purposes; 
water softening apparatus for domestic use;  gas 
condensers, other than parts of machines; solar 
heating panels, aquarium heaters and filters, central 
heating radiators, fodder drying apparatus, irrigation 
sprinklers, plant irrigation units; gas lighters for 
kitchen use and not for smoking,  defrosters for air 
vehicles and for trains, color filters for use in lighting 
instruments; atomic piles or nuclear reactors; fuel 
economizers; all included in class 11.

כיריים חשמליות; כיריים לבישול המופעלות בגז; כיריים
חשמליות לבישול; כיריים קרמיות-זכוכיות לבישול; כיריים

לבישול בעזרת אינדוקציה; כיריים קרמיות לבישול הנשלטות על
ידי מגע; כיריים חשמליות וכיריים המופעלות גז; צלחות בישול
קרמיות-זכוכיות;  כיריים לבישול מברזל יצוק ומפלדה; תנורים,
שאינם לצורכי ניסויים; תנורי בישול חשמליים; תנורים הפועלים
בעזרת הסעה;  תנורים לבישול תעשייתי ובייתי; תנורי בישול
המופעלים בגז; תנורי הפועלים בעזרת אינדוקציה; תנורי

מיקרוגל לבישול; כיריים חשמליות והמופעלות בגז; מכסי אוורור
לכיריים; אסכלות לכיריים המופעלות גז, לכיריים חשמליות,

למכשירי ברביקיו חשמליים ולמכשירי טיגון חשמליים; אסכלות
חשמליות לבישול; מכשירי  טיגון עמוק חשמליים; מכשירי
ברביקיו חשמליים; טוסטרים חשמליים; ארונות תצוגה

מחוממים למזון; קומקומים חשמליים; מחממי מזון; מכשירים
חשמליים לצלייה; מכונות קפה ותה חשמליות לשימוש מסחרי
וביתי; פרקולטור חשמלי לקפה לשימוש ביתי; מכשירים לחיטוי,

שלא למטרות רפואיות; מקררים ומקפיאים; מכונות קרח;
מייבשי שיער; אסכלות אורור למאווררים;  מכשירים

אלקטרוניים לבישול בלחץ; צלחות בישול המופעלות בגז
ובחשמל;  מחבתות בישול חשמליות; מכונות חשמליות להכנת

לחם; תנורים דנטליים; מחממי רגלים למיטות; אביזרים
מעוצבים לתנורים, מחממי צלחות, מכשירי ברביקיו, ומכשירי
צלייה; כיריים למטבח המופעלות על-ידי גז וחשמל; צלחות
חמות; מחבתות חשמלית לבישול; אסכלות לבישול; צלחות
מבניות לתנורים; מבערים המופעלים בגז; סוגרים עבור

מבערים המופעלים בגז; תנורי קרוסין; תנורים; מבערים; שלד
מתכת לתנורים; טבעות בישול; מבערי דלק; תנורי אויר חם;

מנורות חשמליות; מנורות הלחמה; מנורות גז; צינורות מוארים
לצורכי תאורה; אורות מחזור; פנסים קדמיים לספינות; מנורות
רחוב; זרקורים חשמליים; מספרי בתים מוארים; זיקוקי תאורה;

מנורות שמש; נברשות; אהילים; מכלי קירור; מוציאי אויר
למטבחים; התקנים לסינון אויר; מכשירים למיזוג אויר, לקירור
אויר ולאוורור; מאווררים להוצאת אויר; כבשנים; מכשירי מיזוג
אויר לשימוש ביתי, לשימוש משרדי ולחנויות; פילטרים למכשירי
מיזוג אויר; מגדלי קירור מים; מטהרי אויר חשמליים; מכשירים

לייבוש ידיים לחדרי רחצה; מכונות ייבוש לשימוש ביתי;
מכשירים חשמליים לחימום מיטה; מכשירים חשמליים לחימום
אמבטיה; מכשירים לחימום מים לצרכים ביתיים; דודים לחדרי
כביסה;   דודים לחימום; דודים המופעלים בגז; ברזים; סאונות;
כיורים; מקלחונים;  קערות לשירותים; שייבות עבור ברזי מים;
מיכלי מים בלחץ;  שסתומים לשליטה על המפלס במכלים;
מכשירי אדים; מסירי לחות;  מאיידים חשמליים; גנרטורים
ודודים המופעלים בקיטור; דודים לכלי רכב; מאיידים לקירור;
משאבות חום; מסנני אויר לשימוש ביתי; מסננים עבור מי
שתייה; מכשירים לטיהור מים לשימוש ביתי; יחידות לטיהור
אויר לשימוש מסחרי, ביתי ותעשייתי; ינני מים לשימוש ביתי;

מכשירים לריכוך מים לשימוש ביתי; מעבי גז, שאינם חלקים של
מכונות; פנלים סולארים לחימום; מחממים ופילטרים לאקווריום;
רדיאטורים מרכזיים לחימום; מתקני יבוש מספוא ; ממטרות
השקייה; יחידות השקייה לצמחים; מצתי גז לשימוש במטבח,
ולא לצורכי עישון; מכשירים להפשרה עבור כלי תעופה ורכבות;
מסנני צבע לשימוש בכלי תאורה; מוטות אטומיים עבור כורים

גרעיניים; הנכללים כולם בסוג 11.

י' ניסן תש"ע - 88425/03/2010



Owners

Name: MENEGHETTI S.P.A. UNIPERSONALE

Address: Via Borgo Lunardon 8, ROSA' (VICENZA), Italy

Identification No.: 70177

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

י' ניסן תש"ע - 88525/03/2010



Italy , 27/06/2008 , No.PD2800C000691 PD2800C000691.איטליה , 27/06/2008 , מס

Priority Date דין קדימה

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217627 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 88625/03/2010



time clocks or time recording devices; electrically 
heated hair curlers; CD and DVD players; music and 
video recorders and players; telephone apparatus; 
mobile phones; telephone cards; answering 
machines; facsimile machines; bleepers; earphones; 
speakerphones; photocopiers; radios; television 
apparatus; cinematographic cameras; audio and 
video receivers; modems, personal computers; 
computer printers; computer keyboards, computer 
memories; central processing units or processors, 
magnetic tape units for computers, floppy disks, 
readers and mouse being data processing 
equipment, computer monitors being computer 
hardware, recorded computer software, graph 
plotters, couplers and scanners being data 
processing equipment; electronic pens being visual 
display units; screen filters for computers; antennas; 
electronic sensors, controllers and actuators for use 
in domotic systems; home and office automation 
systems comprising wireless and wired controllers, 
controlled devices, and software for lighting, HVAC, 
security, safety and other home and office monitoring 
and control applications; electronic touch sensitive 
switches and screens; electronic notice boards, 
luminous beacons, light-emitting electronic pointers, 
luminous signalling panels, luminous road signs, 
vehicle breakdown warning triangles, signalling 
buoys, inverters, variometers, electric light dimmers 
or regulators, stage lighting regulators; switched 
rectifiers for electric power, voltage regulators, 
regulated power supply, electric devices for attracting 
and killing insects; electric sockets and plugs, electric 
transformers, electric cables, light conducting 
filaments being optical fibres; identification threads 
for electric wires; electric wires; electric coils; electric 
locks; wire connectors for electricity, electric 
discharge tubes, other than for lighting; impedance 
chocking coils, circuit breakers, emission tubes, 
wafers or silicon  slices,  optic fibre cables; level 
indicators, slide calipers, letter scales, food scales, 
electric limiters, electric indicators, electric monitors 
for monitoring electric current and electrical signals, 
thermostats for vehicles, battery jars, starter cables 
for motors, electronic converters, connections for 
electric lines, electric switches, electric couplings, 
switchboards, electric fuses, printed circuits, heat 
detectors and regulators, electric apparatus for 
remote ignition, graduated rulers for measuring; 
automatic turnstiles; electrolysers, fire extinguishers; 
fire alarms; welding electrodes, electric soldering 
irons; gloves, shoes and clothes for protection 
against accidents, irradiation and fire; diving suits; 
protective helmets, masks and visors; radiology 
screens for industrial purposes, smoke detectors, 
magnifying glasses for optical use, spectacles for 
optical use, optical discs, electric batteries, batteries 
for lighting, darkroom lamps for photographic use, 
photographic cameras; exposed films, flash-bulbs for 
photographic use; lenses for astrophotography; 
electric flat irons; decorative magnets; satellites for 
scientific purposes; scaled containers for 
experimental purposes; vending machines; radars; 
galvanizing apparatus; ear plugs; remote controlled 
vehicle door openers and closers; all included in 
class 9.

שעוני זמן או מכשירים לתיעוד זמן; רולים לשיער המחוממים
באופן חשמלי; נגני CD ו- DVD; מכשירי הקלטה וניגון למוזיקה

ולוידיאו; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון נייד; כרטיסי טלפון;
מזכירות אלקטרוניות; מכשירי פקס; בליפרים; אוזניות;
רמקולים; מכונות צילום; רדיו; מכשירי טלויזיה; מצלמות

סינמטוגרפיות; מקלטי וידאו ואודיו; מודמים; מחשבים אישיים;
מדפסות למחשבים; מקלדות למחשבים; זיכרונות למחשבים;

יחידות עיבוד מרכזיות או מעבדים; יחידות סרט מגנטי
למחשבים; דיסק floppy; קוראים ועכברי מחשב שהינם ציוד
לעיבוד מידע; מסכי מחשב שהינם חומרה למחשב; תוכנת

מחשב מוקלטת; תוינים לגרפים; מצמדים וסורקים שהינם ציוד
לעיבוד מידע; עטים אלקטרוניים שהינם יחידות תצוגה ויזואלית;
מסנני מסך למחשבים; אנטנות; חיישנים אלקטרונים; בקרים

ומפעילים לשימוש במערכות דימוטיות; מערכות אוטומציה לבית
ולמשרד הכוללות בקרים חוטיים ואל-חוטיים, מכשירים אחרות
לניטור ולבקרה; מתגים ומסכים אלקטרוניים הרגישים למגע;

שלטי הודעות אלקטרוניים; אותות מוארים; פוינטרים
אלקטרוניים המפיקים אור; פנלים מוארים לאיתות; שלטי דרכים
מוארים; משולשי אזהרה לרכב; מצופי איתות; ממירים; מודדי
שוני; עמעמי אור חשמליים או וסתי אור חשמליים; וסתים

לתאורת במה; מיישר זרם לכוח חשמלי, לווסתי, לאספקת כוח
מווסתת;  מכשירים חשמליים למשיכה של חרקים ולהריגתם;
תקעים ושקעים חשמליים; שנאים חשמליים; כבלים חשמליים;
חוטים המוליכים אור שהינם סיבים אופטיים; חוטי זיהוי עבור
כבלים חשמליים; חוטים חשמליים; סלילים חשמליים; מנעולים
חשמליים; חוטים קונקטורים עבור חשמל, צינורות פליטה
חשמלית, שלא לצורכי תאורה; סלילים להגדלת התנגדות;

פיוזים; צינורות פליטה; משטחי סיליקון; כבלי סיבים אופטיים;
מחוני מישור; מחוגות החלקה; מאזנות למכתבים; מאזניים

למזון;  מגבילים חשמליים;  אינדיקטורים חשמליים; מוניטורים
חשמליים לניטור זרם חשמלי ואותות חשמליים; תרמוסטטים
לכלי רכב; צנצנות סוללה;  כבלי התנעה לרכבים; ממירים
אלקטרוניים; מחברים לקווים חשמליים; מתגים חשמליים;
מצמדים חשמליים; לוחות בקרה; פיוזים חשמליים; מעגלים
חשמליים מודפסים; גלאי חום ווסתי חום; מכשיר חשמלי

להתנעה מרחוק;  סרגלי מדדים המסומנים בשנתות; שערים
מסתובבים אוטומטיים; אלקטרוליזרים; מטפים לכיבוי אש;
מתקני אזעקה מפני אש; אלקטרודות ריתוך; ברזל לריתוך
חשמלי; כפפות, נעלים ובגדים כהגנה מפני תאונות, קרינה

ואש; חליפות צלילה; קסדות להגנה; מסכות ומגיני פנים; מסכים
רדיולוגיים לצרכים תעשייתיים; גלאי עשן; זכוכית מגדלת

לשימוש אופטי; משקפיים לשימוש אופטי; דיסקים אופטיים;
בטריות חשמליות; בטריות לתאורה; מנורות לחדר חושך

לשימוש פוטוגרפי; מצלמות פוטוגרפיות; סרטי צילום חשופים;
נורות פלאש לצרכים פוטוגרפיים;  עדשות לצילום אסטרוגרפי;
מגהצים שטוחים חשמליים;  מגנטים דקורטיביים; לוויינים

לשימוש מדעי; כלי קיבול עם קני מידה לצורכי ניסויים;  מכונות
ממכר; רדארים; מכשירי גילוון; אטמי אוזניים; מכשירים
לשליטה מרחוק על פתיחה וסגירה של דלתות כלי רכב;

הנכללים כולם בסוג 9.

י' ניסן תש"ע - 88725/03/2010



Owners

Name: MENEGHETTI S.P.A. UNIPERSONALE

Address: Via Borgo Lunardon 8, ROSA' (VICENZA), Italy

Identification No.: 70177

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 88825/03/2010



Italy , 27/06/2008 , No.PD2800C000691 PD2800C000691.איטליה , 27/06/2008 , מס

Priority Date דין קדימה

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217628 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 88925/03/2010



electric vegetable slicing machines, electric food 
milling machines, electric coffee grinder for domestic 
and commercial use, electrically operated meat 
grinders, electric food mixers and electric food 
blenders for domestic use, centrifuges, electric 
whisks, electric graters, electric juicers for household 
use, electric fruit and vegetable peelers, electrically 
operated food processors; pasta rolling machines, 
pasta cutting machines; electric tin openers, ironing 
machines for industrial use, dry cleaning machines, 
stain removing machines, clothes washing machines, 
dish washing machines, floor washing machines, 
electric brooms; trouser presses for industrial use, 
mangles being commercial clothes pressing 
machines, blades as parts of machines, tables 
specially adapted to hold powered machinery, 
electric vacuum cleaners; discs for cutting and 
burring metals and building materials as parts of 
machines, ploughs, thermic lances being machines, 
sawing machines, clothes spin-driers, printing 
presses, automatic looms, dip-dyeing machines, 
chemical fiber drying machines, harvest drying 
machines, sewing machines, knitting machines; 
machine lasts for making shoes; sandblasting 
machines, wine presses being machines, tobacco 
processing machines, power-operated polishers, 
drilling heads being parts of machines, smoothing 
machines, embossing machines, trimming machines, 
potters' wheels, bedding machines for paving, 
sealing machines for industrial purposes, tube coiling 
machines, glue clearing and grinding machines, oil 
painting machines, wood drilling machines, well 
drilling machines, drifting machines, front end 
loaders, winches, electric hammers, hydraulic 
presses, forging molds as parts of machines, electric 
motors and steam engines for ships, hydraulic 
turbines, machines for cleaning drainage systems, 
slide fastener machines, lathes being machines tools, 
metal working machines, stone working machines; 
milking machines; incubators for eggs; fishing 
machines; glass working machines; sharpening 
machines, rust removing machines, electric scissors, 
electric glue guns, electric drills, ring gears for drills, 
paint spraying machines, pistons for cylinders, 
injectors for engines, dynamos, electrically operated 
brushes, stators as parts of machines, dynamo belts, 
piston rings, air filters as parts of machines, starters 
for motors and engines, alternators for land vehicles, 
cylinder heads for engines, clack valves as parts of 
machines   and not for vehicles, gear boxes for ships 
or aircrafts; shafts for ships or aircrafts, being parts of 
machines; carburetors; fuel economizers for motors; 
tire mounting machines; air pumping machines for 
aquaria; bellows being machines; automatic 
stamping machines; lawnmowers; pneumatic door 
openers and closers being parts of machines; 
pneumatic springs other than for vehicles; disk 
brakes other than for vehicles; water mills; 
mechanical parking elevators; plastic processing 
machines; robots being machines; canning 
machines; cocoon dryers for sericultural use; 
machines for shearing animals; wrapping machines; 
compressed air guns for the extrusion of mastics, 
pumps for heating installations, air-cooled 
condensers; compressors for machines, 
transmissions and couplings other than for land 
vehicles, electric welding machines, sifters not for 
household purposes; all included in class 7.

מכונות חשמליות לחיתוך ירוקות; מכונות חשמליות לטחינת
מזון; מטחנות קפה חשמלית לשימוש ביתי ותעשייתי; מטחנות
בשר חשמלי; מערבלי מזון חשמליים וממחי מזון חשמליים
לשימוש ביתי; צנטריפוגות; מקצפים חשמליים; פומפיות

חשמליות; מסחטות מיץ חשמליות לשימוש ביתי; מעבדי מזון
חשמליים; מקלפים חשמליים לפירות וירקות; מכונות לגלגול
פסטה; מכונות לחיתוך פסטה; פותחנים חשמליים; מגהצים

לשימוש תעשייתי; מכונות לניקוי יבש; מכונות להסרת כתמים;
מכונות כביסה; מדיחי כלים; מכונות לשטיפת רצפות; מטאטאים
חשמליים; מכבשים למכנסיים לשימוש תעשייתי; מעגילות,
דהיינו מכונות מסחריות לגיהוץ בגדים; להבים כחלקים של
מכונות; שולחנות המותאמים במיוחד להחזקה של מכונות

ממונעות; שואבי אבק חשמליים; דיסקים לחיתוך מתכות וחומרי
בנייה כחלקים של מכונות; מחרשות; חניתות תרמיות שהינן
מכונות; מכונות לניסור; מיבשים לבגדים;  מכבשים להדפסה;
מכונות אריגה אוטומטיות; מכונות לצביעה בטבילה; מכונות
יבוש לסיבים כימיים; מכונות ייבוש לקצירה; מכונות תפירה;

מכונות לסריגה; אימומים למכונות ליצירת נעליים;  מכונות ניקוי
בחול בלחץ; מכבשי יינות שהינם מכונות; מכונות לעיבוד טבק;
מכונות ממונעות לפוליש;  ראשי קדיחה שהינם חלקים למכונות;
מכונות להחלקה; מכונות להבלטה;  מכונות לגיזום; גלגלים

לשימוש קדרים; מכונות שיקוע לריצוף; מכונות לאיטום לצרכים
תעשייתיים; מכונות לגלגול צינורות; מכונות לסילוק ולטחינה של
דבק; מכונות לציור בשמן; מכונות לקדיחה בעץ; מכונות לקידוח

בארות; מכונות סחיפה; מכונות לטעינה מקדימה; כננות;
פטישים חשמליים; מכבשים הידראוליים; תבניות לעיצוב,

כחלקים של מכונות; מנועים חשמליים ומנועי קיטור לספינות;
טורבינות הידראוליות; מכונות לניקוי מערכות ביוב; מכונות

מחבר מחליק; מחרטות ככלים למכונות; מכונות לעיבוד מתכת;
מכונות לעיבוד אבן; מכונות לחליבה;  אינקובטורים לביצים;
מכונות לדייג; מכונות לעיבוד זכוכית;  מכונות להסרת חלודה;
מכונות להשחזה; מספריים חשמליות;  אקדחי דבק חשמליים;
מקדחים חשמליים; גלגלי שיניים למקדחים; מכונות לריסוס
צבע; בוכנות לצילינדרים; מזרקים למנועים; דינמו; מברשות
חשמליות; סטאטורים כחלקים של מכונות; חגורות לדינמו;
טבעות לבוכנות; מסנני אויר כחלקים של מכונות; מתנעים

למנועים; אלטרנטורים עבור כלי רכב יבשתיים; ראשי צילינדר
עבור מנועים; שסתומי נקישה כחלקים של מכונות, ולא עבור
כלי רכב; תיבות הילוכים עבור ספינות ומטוסים; מוטות עבור
ספינות ומטוסים, כחלקים למכונות; מאיידים; חוסכי דלק

למנועים; מכונות הרכבה של צמיגים; משאבות אויר לאקווריום;
מפוחים כמכונות; מכונות כבישה אוטומטיות; מכסחות; חלקים
פנאומטיים לפתיחה ולסגירה של דלת, כחלקים של מכונות;
קפיצים פנאומטיים, שלא עבור כלי רכב; בלמי דיסקים, שלא
עבור כלי רכב; טחנות מים;  מעליות מכניות לחניה; מכונות
לעיבוד פלסטיק; מכונות שהינן רובוטים; מכונות למילוי

שימורים; מייבשי פקעות לשימוש בחקלאות;  מכונות לגזוז
בעלי חיים; מכונות לעטיפה; אקדחי אויר דחוס להוצאה של

שרף; משאבות להתקני חימום; מעבים המקוררים על ידי אויר;
מדחסים למכונות; תמסורות ומצמדים, שלא עבור כלי רכב;

מכונות ריתוך חשמליות; כברות שלא למטרות ביתיות; הנכללים
כולם בסוג 7.

י' ניסן תש"ע - 89025/03/2010



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: MENEGHETTI S.P.A. UNIPERSONALE

Address: Via Borgo Lunardon 8, ROSA' (VICENZA), Italy

Identification No.: 70177

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

י' ניסן תש"ע - 89125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Shlomo Shmeltzer שם: שלמה שמלצר

Address: כתובת : רחוב היצירה 22 קרית אריה, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 72080542מספר זיהוי: 72080542

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

Rental of vehicles and all types of transportation
vehicles and accessories thereof, in Israel and
abroad; leasing  of vehicles and all types of
transportation vehicles; rental and leasing services of
vehicles intended for transportation, including
refrigerated transportation; transport, parking and
storage of vehicles and all types of transportation
vehicles; driving services (chauffeur); garage rental
services; parking place rental; rescue and towing
services ; all included in class 39.

שירותי השכרת כלי רכב והובלה מכל הסוגים, ואבזרים עבורם,
בארץ ובחו"ל; שירותי החכרת כלי רכב והובלה מכל הסוגים;
שירותי השכרה והחכרה של כלי רכב המיועדים להובלה,

לרבות הובלה בקירור; שירותי העברה, חניה ואחסנה של כלי
רכב והובלה מכל הסוגים; שירותי נהיגה (שופר);  שירותי

השכרת מוסכים; שירותי השכרת מקומות חניה; שירותי גרירה
וחילוץ; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

שלמה

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217629 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89225/03/2010



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: Hans Beckhoff

Address: Weidenweg 58  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 69211

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

Printed matter; instructional and teaching material 
(except apparatus); newsletters; brochures; all 
included in class 16.

דברי דפוס; חומרים להדרכה וללימוד (למעט התקנים);
ניוזלטרים; ברושורים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

BECKHOFF

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217633 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89325/03/2010



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: Hans Beckhoff

Address: Weidenweg 58  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 69211

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

Design and development of data processing 
installations, computer hardware and computer 
software; computer programming services; 
engineering services; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של התקנים לעיבוד נתונים, של חומרת מחשבים
ותוכנות מחשב; שירותי תכנות מחשבים; שירותי הנדסה;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

BECKHOFF

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217634 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89425/03/2010



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: EDITORIALE DOMUS S.p.A.

Address: via Gianni Mazzocchi, 1/3,  Rozzano (Milano), 
20089, Italy

Identification No.: 800002

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, reproduction 
of sound or images, recording discs; data processing 
equipment and computers; all included in class 9.

מכשירים להקלטה, שידור, שכפול של צליל או בבואות, דיסקים
להקלטה; ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217640 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89525/03/2010



Ownersבעלים

Name: Shlomo Shmeltzer שם: שלמה שמלצר

Address: 22 Hayitzira Street Kiryat Ariye, Petach Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 22 קרית אריה, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 72080542מספר זיהוי: 72080542

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

Papers, articles made of papers, sticky paper, 
stickers, stickers for vehicles, cartons, carton 
packages, articles made of carton, notepads, desk 
notepads, folders, prospects, advertising and 
promotion materials, photographs, pictures, 
postcards, maps, envelopes, devices for the 
connection, stapling and separation of papers, hole 
punchers, booklets, guidance books, books, 
bookmarks, filing devices, appliances for office desk 
and telephones, letter openers, pens, pencils, pen 
and pencil holders, packing papers, calendars, 
diaries, day, week, month and year planners, paper 
holders, business cards, holders for business cards, 
printing materials, paper dividers; instructional and 
teaching material (except apparatus); all included in 
class 16.

ניירות, פריטים העשויים נייר, נייר דבק, מדבקות, מדבקות
לרכב, קרטונים, אריזות קרטון, פריטים העשויים מקרטון,

פנקסים, פנקסי שולחן, דפדפות, פרוספקטים, חומרי פרסום
וקידום מכירות, תצלומים, תמונות, גלויות, מפות, מעטפות,
אמצעי חיבור, הידוק וניתוק של ניירות, מנקבים ומחוררים,
חוברות, חוברות הדרכה, ספרים, סימניות, התקני תיוק,
אביזרים לשולחן משרדי ולטלפון, פותחני מכתבים, עטים,
עפרונות, מחזיקי עטים ועפרונות, נייר אריזה, לוחות שנה,

יומנים, יומני תכנון, מחזיקי נייר, כרטיסי ביקור, מחזיק לכרטיסי
ביקור, מוצרי דפוס, חוצצים; חומרי לימוד והוראה (למעט

התקנים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

שלמה

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217645 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89625/03/2010



Ownersבעלים

Name: Shlomo Shmeltzer שם: שלמה שמלצר

Address: 22 Hayitzira Street Kiryat Ariye, Petach Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 22 קרית אריה, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 72080542מספר זיהוי: 72080542

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

Rental of vehicles and all types of transportation
vehicles and accessories thereof, in Israel and
abroad; leasing  of vehicles and all types of
transportation vehicles; rental and leasing services of
vehicles intended for transportation, including
refrigerated transportation; transport, parking and
storage of vehicles and all types of transportation
vehicles; driving services (chauffeur); garage rental
services; parking place rental; rescue and towing
services ; all included in class 39.

שירותי השכרת כלי רכב והובלה מכל הסוגים, ואבזרים עבורם,
בארץ ובחו"ל; שירותי החכרת כלי רכב והובלה מכל הסוגים;
שירותי השכרה והחכרה של כלי רכב המיועדים להובלה,

לרבות הובלה בקירור; שירותי העברה, חניה ואחסנה של כלי
רכב והובלה מכל הסוגים; שירותי נהיגה (שופר);  שירותי

השכרת מוסכים; שירותי השכרת מקומות חניה; שירותי חילוץ
וגרירה; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217646 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Shlomo Shmeltzer שם: שלמה שמלצר

Address: 22 Hayitzira Street Kiryat Ariye, Petach Tikva, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 22 קרית אריה, פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 72080542מספר זיהוי: 72080542

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

Papers, articles made of papers, sticky paper, 
stickers, stickers for vehicles, cartons, carton 
packages, articles made of carton, notepads, desk 
notepads, folders, prospects, advertising and 
promotion materials, photographs, pictures, 
postcards, maps, envelopes, devices for the 
connection, stapling and separation of papers, hole 
punchers, booklets, guidance books, books, 
bookmarks, filing devices, appliances for office desk 
and telephones, letter openers, pens, pencils, pen 
and pencil holders, packing papers, calendars, 
diaries, day, week, month and year planners, paper 
holders, business cards, holders for business cards, 
printing materials, paper dividers; instructional and 
teaching material (except apparatus); all included in 
class 16.

ניירות, פריטים העשויים נייר, נייר דבק, מדבקות, מדבקות
לרכב, קרטונים, אריזות קרטון, פריטים העשויים מקרטון,

פנקסים, פנקסי שולחן, דפדפות, פרוספקטים, חומרי פרסום
וקידום מכירות, תצלומים, תמונות, גלויות, מפות, מעטפות,
אמצעי חיבור, הידוק וניתוק של ניירות, מנקבים ומחוררים,
חוברות, חוברות הדרכה, ספרים, סימניות, התקני תיוק,
אביזרים לשולחן משרדי ולטלפון, פותחני מכתבים, עטים,
עפרונות, מחזיקי עטים ועפרונות, נייר אריזה, לוחות שנה,

יומנים, יומני תכנון, מחזיקי נייר, כרטיסי ביקור, מחזיק לכרטיסי
ביקור, מוצרי דפוס, חוצצים; חומרי לימוד והוראה (למעט

התקנים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217661 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89825/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/07/2008 , No.007049356

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/07/2008 ,
מס.007049356

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

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

Toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and 
sponges, holders and applicators thereof; all included 
in class 21.

מברשות שיניים, קיסמי שיניים, חוט דנטאלי, מברשות וספוגים,
מחזיקים ומתקנים עבורם; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

ENAMELOCK

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217665 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 89925/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/07/2008 , No.007049356

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/07/2008 ,
מס.007049356

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

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

Non-medicated toilet preparations, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; oral care 
preparations (other than medicated), dental gels, 
bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations (other than medicated) 
and accelerated tooth whitening preparations in the 
form of trays and gels, cosmetic stain removal 
preparations; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה שאינם רפואיים,  משחות שיניים, מי פה
ומרענני נשימה; תכשירים לטיפול בפה (למעט תכשירים

רפואיים), ג'לים דנטאליים, תכשירי הלבנה, תכשירים להברקת
שיניים, תכשירים להלבנת שיניים (למעט תכשירים רפואיים)
ותכשירים להלבנת שיניים מואצת בצורת ג'ל ומגשי נשיכה,
תכשירים קוסמטיים להסרת כתמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ENAMELOCK

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217666 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90025/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/07/2008 , No.007049356

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/07/2008 ,
מס.007049356

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

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

Medicated oral care products, medicated tooth 
polishing preparations, medicated tooth whitening 
preparations, medicated mouthwashes, medicated 
bleaching preparations; medicated chewing gum and 
lozenges for dental hygiene; all included in class 5.

מוצרים רפואיים לטיפול בפה, תכשירים רפואיים להברקת
שיניים, תכשירים רפואיים להלבנת שיניים, מי פה רפואיים,
תכשירי הלבנה רפואיים; גומי לעיסה ולכסניות רפואיים

להיגיינה דנטאלית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ENAMELOCK

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217667 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90125/03/2010



European Community Trade Mark , 
09/07/2008 , No.007049356

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/07/2008 ,
מס.007049356

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

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

Dental and oral care apparatus; flexible and 
disposable trays; all included in class 10.

התקן לטיפול דנטאלי; מגשי נשיכה גמישים וחד פעמיים;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

ENAMELOCK

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217668 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90225/03/2010



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: PUBLIC ZONE ALON DRORI Design Ltd שם: פאבליק זון - אלון דרורי עיצוב בע"מ

Address: Tel aviv, Israel כתובת : תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 512169731מספר זיהוי: 512169731

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

Indoor furniture; outdoor furniture for use in public 
spaces and public domains; parts and fittings 
therefor; included in class 20.

ריהוט פנים; ריהוט חוץ לשימוש במרחבים ציבוריים; חלקים
והתאמות בעבורם; הכל נכלל בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

SKY

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217672 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90325/03/2010



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: IADA, S.L.

Address: Barcelona, Spain

Identification No.: 70179

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan, Pearl, Cohen Zedek Latzer

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

שם: איתן, פרל, כהן צדק לצר

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

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; additives, non-chemical, to motor-
fuel; combustible oil; motor oil; all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות
אבק, תרכובות מלחחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק

(לרבות בנזין למנועים) ומפיצי אור; נרות ופתיליות לתאורה;
תוספות, לא כימיות למנועי דלק; שמן דליק; שמן מנוע;

הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

IADA

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217680 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90425/03/2010



י' ניסן תש"ע - 90525/03/2010



Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO INSURANCE COMPANY LTD שם: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

Address: 22 Haytzira St., Petach Tikva, Kiryat aria, Israel כתובת : רח' היצירה 22, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

Identification No.: 513879189מספר זיהוי: 513879189

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Rental of vehicles and all types of transportation
vehicles and accessories thereof, in Israel and
abroad; leasing  of vehicles and all types of
transportation vehicles; rental and leasing services of
vehicles intended for transportation, including
refrigerated transportation; transport, parking and
storage of vehicles and all types of transportation
vehicles; driving services (chauffeur); garage rental
services; parking place rental; rescue and towing
services ; all included in class 39.

שירותי השכרת כלי רכב והובלה מכל הסוגים, ואבזרים עבורם,
בארץ ובחו"ל; שירותי החכרת כלי רכב והובלה מכל הסוגים;
שירותי השכרה והחכרה של כלי רכב המיועדים להובלה,

לרבות הובלה בקירור; שירותי העברה, חניה ואחסנה של כלי
רכב והובלה מכל הסוגים; שירותי נהיגה (שופר);  שירותי

השכרת מוסכים; שירותי השכרת מקומות חניה; שירותי חילוץ
וגרירה; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217683 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90625/03/2010



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: CAVIAR PETROSSIAN

Address: PARIS, France

Identification No.: 70178

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; all included in class 33 משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

PETROSSIAN

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217684 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90725/03/2010



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: CAVIAR PETROSSIAN

Address: PARIS, France

Identification No.: 70178

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, tea, cocoa, sugar, rice; flours and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, honey; salt, mustard, pepper, 
vinegar, sauces, spices; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז; קמח ותכשירי מזון העשויים
מדגנים, לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה, קרחונים, דבש; מלח,
חרדל, פלפל, חומץ, רטבים, תבלינים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

PETROSSIAN

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217687 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90825/03/2010



Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO INSURANCE COMPANY LTD שם: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

Address: 22 Haytzira St., Petach Tikva, Kiryat aria, Israel כתובת : רח' היצירה 22, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

Identification No.: 513879189מספר זיהוי: 513879189

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Building construction; repair and installation services; 
service and maintenance of pools of motors; 
operation and management of road services, rescue 
and maintenance of vehicles; all included in class 37.

הקמת מבנים; תיקונים ושירותי התקנה; טיפול בציי רכב
ואחזקתם; הפעלה וניהול של שירותי דרך, חילוץ וטיפולים לכלי

רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217688 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 90925/03/2010



Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO INSURANCE COMPANY LTD שם: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

Address: 22 Haytzira St., Petach Tikva, Kiryat aria, Israel כתובת : רח' היצירה 22, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

Identification No.: 513879189מספר זיהוי: 513879189

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Insurance, insurance services, services related to 
insurance, financing services, monetary services, 
real estate, holdings, investments; all included in 
class 36.

ביטוח, שירותי ביטוח, שירותים הקשורים לביטוח, עסקי מימון,
עסקי כספים, עסקי נדל"ן, אחזקות, השקעות; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217689 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91025/03/2010



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: CAVIAR PETROSSIAN

Address: PARIS, France

Identification No.: 70178

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, fish, caviar; fish roes; goose and duck foie 
gras; food preparations made from meat, fish, shell 
fish, poultry, game, fruits and vegetables; soups; 
preserved truffles; jams; eggs, milk and milk 
products; edible oils; canned food and preserves; 
pickles; all included in class 29.

בשר, דגים, קוויאר; ביצי דגים; פוא גרא מאווז וברווז; תכשירי
מזון העשויים מבשר, דגים, רכיכה, עוף, בשר ציד, פירות

וירקות; מרקים; פטריות כמהין משומרות; ריבות; ביצים, חלב
ומוצרי חלב; שמני מאכל; מזון משומר ושימורים; מלפפונים

כבושים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

PETROSSIAN

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217690 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91125/03/2010



Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO INSURANCE COMPANY LTD שם: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

Address: 22 Haytzira St., Petach Tikva, Kiryat aria, Israel כתובת : רח' היצירה 22, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

Identification No.: 513879189מספר זיהוי: 513879189

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Advertising; business management; business 
administration; office functions; sale, distribution, 
marketing services, rental, leasing, advertising, sales 
promotion, displays, stores, warehouses, exhibition 
and sale halls, all in relation to vehicles and vehicles 
related services; operating and managing databases, 
operating on-line means with all and any of the above 
services; all included in class 35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
שירותי מכירה, הפצה, שיווק, השכרה, חכירה, פרסום, קידום
מכירות, תצוגה, חנויות, מחסנים, אולמות מכירה ותצוגה, הכל

בקשר עם רכבים ושירותים הנלווים לרכבים; ניהול טיפול
במאגרי מידע, הפעלת אמצעים מקוונים בקשר עם כל

השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217693 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91225/03/2010



Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO INSURANCE COMPANY LTD שם: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

Address: 22 Haytzira St., Petach Tikva, Kiryat aria, Israel כתובת : רח' היצירה 22, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

Identification No.: 513879189מספר זיהוי: 513879189

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Buttons, pins, lapel pins, tie pins, safety pins, clips, 
tags, name tags; all included in class 26.

כפתורים, סיכות, סיכות דש, סיכות עניבה, סיכות בטחון,
אטבים, תגים, תגי שם; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217697 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91325/03/2010



Papers, articles made of papers, sticky paper, 
stickers, stickers for vehicles, cartons, carton 
packages, articles made of carton, notepads, desk 
notepads, folders, prospects, advertising and 
promotion materials, photographs, pictures, 
postcards, maps, envelopes, devices for the 
connection, stapling and separation of papers, hole 
punchers, booklets, guidance books, books, 
bookmarks, filing devices, appliances for office desk 
and telephones, letter openers, pens, pencils, pen 
and pencil holders, packing papers, calendars, 
diaries, day, week, month and year planners, paper 
holders, business cards, holders for business cards, 
printing materials, paper dividers; instructional and 
teaching material (except apparatus); all included in 
class 16.

ניירות, פריטים העשויים נייר, נייר דבק, מדבקות, מדבקות
לרכב, קרטונים, אריזות קרטון, פריטים העשויים מקרטון,

פנקסים, פנקסי שולחן, דפדפות, פרוספקטים, חומרי פרסום
וקידום מכירות, תצלומים, תמונות, גלויות, מפות, מעטפות,
אמצעי חיבור, הידוק וניתוק של ניירות, מנקבים ומחוררים,
חוברות, חוברות הדרכה, ספרים, סימניות, התקני תיוק,
אביזרים לשולחן משרדי ולטלפון, פותחני מכתבים, עטים,
עפרונות, מחזיקי עטים ועפרונות, נייר אריזה, לוחות שנה,

יומנים, יומני תכנון, מחזיקי נייר, כרטיסי ביקור, מחזיק לכרטיסי
ביקור, מוצרי דפוס, חוצצים; חומרי לימוד והוראה (למעט

התקנים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217699 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91425/03/2010



Ownersבעלים

Name: S. SHLOMO INSURANCE COMPANY LTD שם: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

Address: 22 Haytzira St., Petach Tikva, Kiryat aria, Israel כתובת : רח' היצירה 22, פתח תקוה, קרית אריה, ישראל

Identification No.: 513879189מספר זיהוי: 513879189

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י' ניסן תש"ע - 91525/03/2010



Owners

Name: The Round up Organisation

Address: Hoddesdon, Herts, United Kingdom

Identification No.: 70183

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

Charitable fund raising services; financing services 
for securing funds; financial advisory services; funds 
transfer services; credit card, charge card, debit card 
and cash card services; brokerage agency services 
for insurance and credit; credit sales; provision of 
guarantees and securities; information and advisory 
services concerning or relating to all of the above 
services; provision of all of the above services by 
means of the internet, on-line and interactive 
computer services; all included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה; שירותי מימון לאבטחת כספים;
שירותי יעוץ פיננסי; שירותי העברת כספים; שירותי כרטיס
אשראי, כרטיס חשבון, כרטיס חיוב וכרטיס מזומנים; שירותי
סוכנות תיווך לביטוח ואשראי; מכירות באשראי; אספקת

ערבויות ובטחונות; שירותי מידע ויעוץ הקשורים או לגבי כל
השירותים הנ"ל; אספקת כל השירותים הנ"ל באמצעות

האינטרנט, שירותי מחשב אינטראקטיביים ושירותים מקוונים;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

round up

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217745 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91625/03/2010



Ownersבעלים

Name: Igul letova שם: עיגול לטובה

Address: Hakfar Hayarok, Ramat Hasharon, Israel כתובת : הכפר הירוק, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 580497873מספר זיהוי: 580497873

עמותה רשומה

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

Charitable fund raising services; financing services 
for securing funds; financial advisory services; funds 
transfer services; credit card, charge card, debit card 
and cash card services; brokerage agency services 
for insurance and credit; credit sales; provision of 
guarantees and securities; information and advisory 
services concerning or relating to all of the above 
services; provision of all of the above services by 
means of the internet, on-line and interactive 
computer services; all included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה; שירותי מימון לאבטחת כספים;
שירותי יעוץ פיננסי; שירותי העברת כספים; שירותי כרטיס
אשראי, כרטיס חשבון, כרטיס חיוב וכרטיס מזומנים; שירותי
סוכנות תיווך לביטוח ואשראי; מכירות באשראי; אספקת

ערבויות ובטחונות; שירותי מידע ויעוץ הקשורים או לגבי כל
השירותים הנ"ל; אספקת כל השירותים הנ"ל באמצעות

האינטרנט, שירותי מחשב אינטראקטיביים ושירותים מקוונים;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

עיגול לטובה

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217748 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91725/03/2010



Ownersבעלים

Name: Igul letova שם: עיגול לטובה

Address: Hakfar Hayarok, Ramat Hasharon, Israel כתובת : הכפר הירוק, רמת השרון, ישראל

Identification No.: 580497873מספר זיהוי: 580497873

עמותה רשומה

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

Charitable fund raising services; financing services 
for securing funds; financial advisory services; funds 
transfer services; credit card, charge card, debit card 
and cash card services; brokerage agency services 
for insurance and credit; credit sales; provision of 
guarantees and securities; information and advisory 
services concerning or relating to all of the above 
services; provision of all of the above services by 
means of the internet, on-line and interactive 
computer services; all included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה; שירותי מימון לאבטחת כספים;
שירותי יעוץ פיננסי; שירותי העברת כספים; שירותי כרטיס
אשראי, כרטיס חשבון, כרטיס חיוב וכרטיס מזומנים; שירותי
סוכנות תיווך לביטוח ואשראי; מכירות באשראי; אספקת

ערבויות ובטחונות; שירותי מידע ויעוץ הקשורים או לגבי כל
השירותים הנ"ל; אספקת כל השירותים הנ"ל באמצעות

האינטרנט, שירותי מחשב אינטראקטיביים ושירותים מקוונים;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217749 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91825/03/2010



Owners

Name: The Round up Organisation

Address: Hoddesdon, Herts, United Kingdom

Identification No.: 70183

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

Charitable fund raising services; financing services 
for securing funds; financial advisory services; funds 
transfer services; credit card, charge card, debit card 
and cash card services; brokerage agency services 
for insurance and credit; credit sales; provision of 
guarantees and securities; information and advisory 
services concerning or relating to all of the above 
services; provision of all of the above services by 
means of the internet, on-line and interactive 
computer services; all included in class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה; שירותי מימון לאבטחת כספים;
שירותי יעוץ פיננסי; שירותי העברת כספים; שירותי כרטיס
אשראי, כרטיס חשבון, כרטיס חיוב וכרטיס מזומנים; שירותי
סוכנות תיווך לביטוח ואשראי; מכירות באשראי; אספקת

ערבויות ובטחונות; שירותי מידע ויעוץ הקשורים או לגבי כל
השירותים הנ"ל; אספקת כל השירותים הנ"ל באמצעות

האינטרנט, שירותי מחשב אינטראקטיביים ושירותים מקוונים;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217750 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 91925/03/2010



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: PZ Cussons (International) Limited

Address: Stockport, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 55766

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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-medicated toilet preparations; preparations for 
cleansing the skin; preparations for cleansing the 
skin and having anti-bacterial properties; facial and 
body moisturising preparations; shower gels and 
shower creams; bath creams and bath foams; soap; 
deodorants and anti-perspirants; talc; shaving 
preparations; after-shaving preparations; perfumes, 
eau de toilettes and after-shaves; hair preparations 
including hair care preparations; shampoos; essential 
oils; all included in class 3.

תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירים לניקוי העור;
תכשירים לניקוי העור ובעלי תכונות אנטי-בקטריאליות; תכשירי
לחות לפנים ולגוף; ג'ל לרחצה וקרמים לרחצה; קרמים לאמבט
וקצפים לאמבט; סבון; דאודורנטים ונוגדי זיעה; טלק; תכשירי
גילוח; תכשירי אפטר-שייב; בשמים, מי טואלט ואפטרשייבים;
תכשירים לשיער הכוללים תכשירים לטיפוח השיער; שמפואים;

שמנים אתריים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

FOAMBURST

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217755 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 92025/03/2010



France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Remote surveillance services for road, rail, air and 
urban networks; all included in class 45.

שירותי פיקוח מרחוק עבור רשתות כבישים, רכבות, אוויר
ועירוניות; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217757 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 92125/03/2010



France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Staff training, organising and managing symposiums, 
conferences and congresses; professional training in 
the organisation and implementation of training 
programmes, classes and courses; all included in 
class 41.

הדרכת צוות, ארגון וניהול סימפוזיונים, כנסים וקונגרסים;
הדרכה מקצועית בארגון ויישום תוכניות, שיעורים וקורסי

הדרכה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217760 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 92225/03/2010



י' ניסן תש"ע - 92325/03/2010



France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Construction and structural maintenance services; 
construction and maintenance services for airport 
complexes, runways, control towers, terminals and 
other airport installations; construction and 
maintenance services for rails, stations, points and 
other railway systems; construction and maintenance 
services for roads and road infrastructures; 
construction and maintenance services for bridges 
and port infrastructures; project management and 
assistance with project management, contract 
management and assistance with contract 
management; supervision of construction work; 
construction related information; public works, civil 
engineering work; organisation of sites, management 
of works, construction project inspection services, 
specification services for the construction and 
maintenance of structures, roads, bridges, dams, 
embankments, tunnels, ports and port infrastructures; 
all included in class 37.

שירותי בנייה ותחזוקת מבנים; שירותי בניה ותחזוקה למתחמי
נמל תעופה, מסלולי טיסה, מגדלי פיקוח, מסופים ומתקני נמל
תעופה אחרים; שירותי בניה ותחזוקה עבור מסילות ברזל,
תחנות, נקודות ומערכות מסילות ברזל אחרות; שירותי בנייה

ותחזוקה עבור כבישים ותשתיות כבישים; שירותי בנייה
ותחזוקה עבור תשתיות גשרים ונמלים; ניהול פרויקטים וסיוע
בניהול פרויקטים, ניהול חוזים וסיוע בניהול חוזים; פיקוח על
עבודת בנייה; מידע הקשור לבנייה; עבודות ציבוריות, עבודת

הנדסה אזרחית; שירותי ארגון אתרים, ניהול עבודות, פיקוח על
פרויקטים של בניה, שירותי מפרט עבור בניה ותחזוקה של
מבנים, כבישים, גשרים, סכרים, סוללות, מנהרות, נמלים

ותשתיות נמלים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

EGIS

Trade Mark No. 217763 מספר סימן

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

י' ניסן תש"ע - 92425/03/2010



France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Financial and monetary matters; collection and 
payment of road and motorway tolls services; 
payment by direct debit; credit/debit card services; 
accounting; operation or road and motorway toll or 
electronic toll collection services; financial advice and 
financial operations as part of the development of 
projects relating to the construction of road, port and 
airport infrastructures, bridges and tunnels and land 
passenger transport networks; all included in class 
36.

נושאים פיננסים וכספיים; שירותי איסוף ותשלום אגרות  דרכים
וכבישים מהירים; תשלום בחיוב ישיר; שירותי כרטיסי

אשראי/חיוב; חשבונאות; שירותי תפעול איסוף אגרת כבישים
ודרכים מהירות או איסוף אגרה אלקטרוני; יעוץ פיננסי ופעולות
פיננסיות כחלק מפיתוח פרוייקטים הקשורים לבניית תשתיות
כבישים, נמלים ונמלי תעופה, רשתות גשרים ומנהרות והובלת

נוסעים יבשתית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217764 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 92525/03/2010



France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217765 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 92625/03/2010



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

Organisation and business management 
consultancy; project feasibility studies, quality 
management (i.e. organisation and business 
management consultancy), developing call to tender 
applications, consultancy and support services for 
directors of commercial and industrial enterprises or 
public institutions, in the fields of construction, civil 
engineering, underground structures, transport 
infrastructures and systems, traffic, aeronautics, land 
development, environmental protection, landscape 
architecture, rural development, management of 
natural resources and the environment, economic 
development as well as public and private finance, 
project and contract management and human 
resources and training development; advertising; 
collection and systematisation of data in a central file; 
computerised database management services, 
management of computer files; data entry and 
processing services, IT management consultancy; 
documentation updating (entry) services in relation to 
databases which are accessible via a network; 
business consultancy and information; assessments 
and expert appraisals of commercial matters; 
economic forecasts; advice on the creation and 
management of training centres; audits, diagnostics, 
estimates, evaluation studies, expert appraisals, 
research, consultation and consultancy in the field of 
transport infrastructure engineering; economic, 
accounting, statistical and commercial information 
services for markets; electronic toll subscription 
services; accounting; subscriptions to surveillance 
services, i.e. subscriptions to electronic, 
computerised and satellite-based vehicle and fleet 
location and monitoring services; advice on the 
organisation and management of complex public-
interest infrastructure and land development projects; 
advice on the organisation of public decision-making 
structures; market research, assistance with contract 
negotiation; evaluation of projects in terms of 
sustainable development criteria; assistance with the 
definition of strategies and implementation of 
procedures for public involvement in public decisions 
that may affect the environment; administrative 
assistance in obtaining European funding, 
administrative assistance with contract management 
for concluding service agreements, administrative 
management of port, maritime and coastal 
infrastructures; all included in class 35.

ייעוץ ארגוני וייעוץ בנושאי ניהול עסקי; מחקרי היתכנות
פרויקטים, ניהול איכות (דהיינו ייעוץ ארגוני וייעוץ בנושאי ניהול
עסקי), פיתוח יישומים לפרסום מכרזים, שירותי ייעוץ ותמיכה
למנהלים של חברות מסחריות ותעשייתיות או של מוסדות
ציבור, בתחומים של בנייה, הנדסה אזרחית, מבנים תת-

קרקעיים, תשתיות ומערכות לתובלה, תעבורה, אווירונאוטיקה,
פיתוח קרקעות, הגנת הסביבה, ארכיטקטורת נוף, פיתוח כפרי,
ניהול אוצרות טבע וסביבה, פיתוח כלכלי לרבות מימון ציבורי
ופרטי, ניהול פרויקטים וחוזים ופיתוח משאבי אנוש והדרכה;
פרסום; איסוף וארגון שיטתי של נתונים בקובץ מרכזי; שירותי
ניהול של בסיסי נתונים ממוחשבים, ניהול קבצי מחשב; שירותי
;IT הזנת נתונים ועיבוד נתונים, ייעוץ בנושאי ניהול מערכות

שירותי עדכון תיעוד (הזנה) בכל הנוגע לבסיסי נתונים הנגישים
דרך רשת; ייעוץ עסקי ומידע עסקי; הערכות ואומדני מומחים
בנושאים מסחריים; תחזיות כלכליות; יעץ לגבי הקמה וניהול
של מרכזי הדרכה; ביקורות, אבחונים, שערוכים, מחקרי

הערכה, אומדני מומחים, מחקר, היוועצות וייעוץ בתחום של
הנדסת תשתיות תובלה; שירותי מידע כלכלי, חשבונאי,

סטטיסטי ומסחרי לשווקים; שירותי מינוי אלקטרוניים לכבישי
אגרה; חשבונאות; מינויים לשירותי איתור, דהיינו מינויים

לשירותי מעקב וניטור אלקטרוניים, ממוחשבים ולווייניים לכלי
רכב יחידים ולציי רכב; יעץ לגבי ארגון וניהול של פרויקטים

מורכבים בתחום התשתיות ופיתוח הקרקעות לטובת הכלל; יעץ
לגבי ארגון של מנגנוני קבלת החלטות בנושאים ציבוריים; חקר

שווקים, סיוע בניהול משא ומתן בענייני חוזים; הערכת
פרויקטים במונחים של קריטריונים לפיתוח בר קיימא; סיוע
בהגדרת אסטרטגיות וביישום נהלים לגבי מעורבות ציבורית

בהחלטות ציבוריות העשויות להשפיע על הסביבה; סיוע מינהלי
בהשגת מימון אירופי, סיוע מינהלי בניהול חוזים לצורך סגירה
של חוזי שירות, ניהול אדמיניסטרטיבי של תשתיות נמל, ים

וחוף; הנכללים כולם בסוג 35.

י' ניסן תש"ע - 92725/03/2010



Owners

Name: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 92825/03/2010



France , 27/06/2008 צרפת , 27/06/2008

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

Scientific, optical, measuring, signalling, monitoring 
(inspection) and emergency (rescue) equipment and 
instruments; equipment and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulation, 
adjusting or controlling electric current; equipment for 
recording, transmitting and reproducing sound or 
images; magnetic recording media, audio disks; 
software for processing and interpreting force, 
movement or temperature sensor measurements 
with a view to measuring earth movements or 
structural behaviour; road traffic management 
software, journey time calculation software based on 
road traffic conditions, road traffic forecasting 
software, software used to issue road traffic 
information to drivers, software used to examine and 
help maintain traffic signs, software used to optimise 
the organisation of road works; air-traffic control 
training simulation software, flight data and 
aeronautical information processing software, air-
traffic control management software, air-traffic control 
simulation software and equipment; planning, 
optimisation and decision support software for air-
traffic controllers, aeronautical documentation 
production software, software used to issue 
information messages or to carry out simulations for 
air-traffic control; software used to transmit 
information between air-traffic control and pilots; all 
included in class 9.

ציוד ומכשירים למטרות מדע, אופטיקה, מדידה, איתות, ניטור
(פיקוח) וחירום (הצלה); ציוד ומכשירים למטרות הולכה,

חלוקה, השנאה, צבירה, כוונון או בקרה של זרם חשמלי; ציוד
למטרות הקלטה, שידור ושעתוק של קול או בבואות; מדיה

מגנטית להקלטה, תקליטורי שמע; תוכנה לעיבוד ולפענוח של
מדידות המבוצעות בחיישני כוח, תנועה וטמפרטורה במטרה
למדוד את תנועת כדור הארץ או של התנהגות מבנית; תוכנה
לניהול התנועה בדרכים, תוכנה לחישוב זמני נסיעה בהתבסס
על תנאי התנועה בדרכים, תוכנה לחיזוי התנועה בדרכים,

תוכנה המשמשת להנפקת מידע על התנועה בדרכים לנהגים,
תוכנה המשמשת לבדיקת תמרורי תנועה ולסיוע בתחזוקתם,
תוכנה המשמשת למיטוב ההסדרה של עבודות בדרכים; תוכנת
הדרכה להדמיית פיקוח טיסה, תוכנה לעיבוד נתוני טיסה ומידע
אווירונאוטי, תוכנה לניהול פיקוח טיסה, תוכנה וציוד להדמיית
פיקוח טיסה; תוכנה לתכנון, למיטוב ולתמיכה בקבלת החלטות

לפקחי טיסה, תוכנה להנפקת תיעוד אווירונאוטי, תוכנה
המשמשת להפקת הודעות מידע או לביצוע הדמיות פיקוח

טיסה; תוכנה לשידור מידע בין פקחי טיסה לטייסים; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

EGIS

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217766 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 92925/03/2010



Owners

Name: EGIS SA

Address: Guyancourt, France

Identification No.: 70184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' ניסן תש"ע - 93025/03/2010



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: Triangle Financial Services, LLC

Address: 3201 N.E. 183rd Street, Suite 2208, Aventura, 
Florida, 33160, U.S.A.

Identification No.: 69678

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Entertainment services in the nature of basketball 
games and exhibitions; all included in class 41.

שירותי בידור בצורת משחקי ותערוכות כדורסל; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

FLAMES

Application Date 12/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217772 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93125/03/2010



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: F. Hoffmann-La Roche AG

Address: Grenzacherstrasse 124, Basel, 4070, 
Switzerland

Identification No.: 157

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 oncology preparations; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים אונקולוגיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

IKGDAR

Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217773 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93225/03/2010



Finland , 10/10/2008 , No.T2008 03456 T2008 03456.פינלנד , 10/10/2008 , מס

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: Valio Ltd

Address: Meijeritie 6,, 00370 Helsinki, Finland

Identification No.: 800009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

בירות; מים מינראלים ומוגזים ושתייה אחרת שאינה
אלכוהולית; שתייה מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217776 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93325/03/2010



Switzerland , 17/12/2008 , No.65300/2008 שוויץ , 17/12/2008 , מס.65300/2008

Priority Date דין קדימה

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 ניר 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 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217793 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93425/03/2010



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

י' ניסן תש"ע - 93525/03/2010



France , 23/07/2008 , No.083590241 צרפת , 23/07/2008 , מס.083590241

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: CITELUM

Address: 37, rue de Lyon  , Paris, 75012, France

Identification No.: 61503

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Opinion polls, surveys, compilation of statistics, all 
these services being in relation to public lighting and 
illumination of buildings and sites; all included in 
class 35.

משאלי דעת קהל, סקרים, קומפילציה של סטטיסטיקה, כל
השירותים האלה בקשר לתאורה והארה  ציבורית של מבנים

ואתרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

SENSILUM

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217798 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93625/03/2010



France , 23/07/2008 , No.083590241 צרפת , 23/07/2008 , מס.083590241

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: CITELUM

Address: 37, rue de Lyon  , Paris, 75012, France

Identification No.: 61503

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Sociological studies and consultancy relating to 
public lighting and illumination of buildings and sites, 
technical project studies relating to public lighting and 
illumination of buildings and sites; all included in 
class 42.

מחקרים ויעוץ סוציולוגיים הקשורים לתאורה והארה ציבורית
של מבנים ואתרים, מחקרי פרויקט טכניים הקשורים לתאורה
והארה ציבורית של מבנים ואתרים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SENSILUM

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217799 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93725/03/2010



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

Entertainment services in the nature of an 
amusement park ride and attraction, entertainment, 
sporting and cultural services, including production of 
radio and television programs; production of films 
and live entertainment features; production of 
animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion 
picture entertainment, television entertainment 
services, including live entertainment performances 
and shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the applicant’s 
entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; 
production of dance shows, music shows and video 
award shows; comedy shows, game shows and 
sports events before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live 
musical concerts; TV news shows; organizing talent 
contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment 
relating to style and fashion; providing information in 
the field of entertainment by means of a global 
computer network; all included in class 41.

שירותי בידור מסוג פארקי רכיבה ושעשועים, שירותי בידור,
ספורט ותרבות כולל הפקה של תוכניות רדיו וטלוויזיה; הפקה
של סרטים ומופעי בידור בשידור חי;  הפקה של סרטי פעולה
מצוירים וסרטי טלוויזיה; שירותי אולפני קולנוע וטלוויזיה;
שרותי בידור בסרטי קולנוע וטלוויזיה כולל הופעות בידור

בשידור חי ומופעים, הוצאה לאור של ספרים, עיתונים וכתבי
עת; מתן מידע בנושאי שירותי הבידור של המבקשת
למשתמשים רבים באמצעות הרשת הכלל עולמית או

האינטרנט או מאגרי נתונים מקוונים אחרים; הפקה של מופעי
ריקוד, מופעי מוזיקה ומופעי פרסי וידאו; תוכניות בידור, תוכנית
משחק ואירועי ספורט בפני קהל חי המשודרים בשידור חי או
מוקלטים לשידור מאוחר יותר; מופעי מוזיקה חיים; מופעי

חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות כישרונות וארועי פרסי מוזיקה
וטלוויזיה; ארגון והצגה של מופעי בידור הקשורים לסגנון

ואופנה; מתן מידע בתחום הבידור באמצעות רשת מחשבים
עולמית; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

בי הגדולה מכולם

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217810 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 93825/03/2010



Owners

Name: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(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

י' ניסן תש"ע - 93925/03/2010



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: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(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

Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; all included 
in class 18.

מטריות, תיקי נשיאה, תיקי גב, פאוצ'ים, תיקי שליחים, תיקי יד,
ארנקים לגברים ולנשים, תיקי ספורט, תיקי בגדים למסעות,
תרמילי גב, ארנקים למטבעות, קיטבגים, תיקי חוף; הנכללים

כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

בי הגדולה מכולם

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217813 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94025/03/2010



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: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(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

Games and playthings, namely, card games, darts, 
dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action 
figures and accessories thereof; stand alone video 
game machines utilizing cd rom's, stand alone video 
game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, 
activity balls,  baseball bats; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים, שהם, משחקי קלפים, חצים, בובות;
צעצועים מתנפחים; בובות מקטיפה; צעצועים מקטיפה; דמויות
אקשן ועזרים עבורן; יחידות מכונות משחקי וידאו הנעזרות ב
-CD-ROM's, יחידות מכונות משחקי וידאו, יחידות מכונות

משחק בעלות יציאת שמע, ומשחקי לוח; פריטי ספורט, שהם,
אלות גולף, כדורי בסיס, כדורי פוטבול, כדורי מטקות, כדורי

הפעלה, מחבטי כדור בסיס; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים
כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

בי הגדולה מכולם

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217814 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94125/03/2010



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: Viacom International Inc.

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

Identification No.: 59311

(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

Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, bandanas, 
sweaters, Halloween costumes, character costumes, 
stage costumes, masquerade costumes, dresses, 
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun 
visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, 
warm-up suits, headwear; all included in class 25.

בגדי רחצה, חלוקי רחצה, לבוש חוף, חגורות לבגדים, מכנסיים
קצרים, מקטורנים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים,
תחפושות ליל כל הקדושים, תחפושות דמות, תלבושות במה,
תחפושות נשף, שמלות, כפפות, מכנסי התעמלות, כיסויי

אוזניים, עניבות, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, מיזעים, לבוש סקי,
מכנסיים, רחבים, מגני שמש, כתפיות, חולצות גולף, הלבשה
תחתונה, אפודות, אימוניות, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

בי הגדולה מכולם

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217825 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94225/03/2010



Owners

Name: Sensomatix Ltd.

Address: 33 HaYetzira St., Ramat Gan, 52521, Israel

Identification No.: 800016

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

Insurance underwriting and administration services, 
namely, data mining and statistics analysis 
concerning risks enabling premium underwriting and 
pricing

שרותי ביטוח, חתמות ואדמיניסטרציה, דהיינו, כריית נתונים
וניתוחים סטטיסטיים בנוגע לסיכונים, המאפשרים תמחור

וחיתום פרימיום

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

SENSOMATIX

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217845 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94325/03/2010



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: 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

OKIXERO

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217855 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94425/03/2010



בעלים

שם: בבילון בע"מ

כתובת : רחוב התעשיה 10, אור יהודה, 60212, ישראל

מספר זיהוי: 512512468

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makovsky, Harpaz & Co., Adv.

Address: 53 Hashalom Rd.  , Givataim, 53454, Israel

שם: מקובסקי, הרפז ושות', עו"ד

כתובת : מגדל הורד (קומה 20), דרך השלום 53, גבעתיים,
53454, ישראל

Software program that enables users, both online 
and offline, to translate works, texts, documents and 
websites; all included in class 9.

תוכנת מחשב, להורדה ולשימוש מקוון, אשר משמשת לתרגום
מילים, קטעי טקסט, מסמכים ואתרי אינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

בבילון
BABYLON

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217860 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94525/03/2010



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: Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc.

Address: 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas, 
75024, U.S.A.

Identification No.: 59069

(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

Computer software in the field of manufacturing, 
engineering, design, computer-aided design, 
computer-aided manufacturing, computer-aided 
engineering, product lifecycle and geometric 
modeling; all included in class 9.

תוכנת מחשב בתחום של ייצור, הנדסה, עיצוב, עיצוב בעזרת
מחשב, ייצור בעזרת מחשב, הנדסה בעזרת מחשב, מידול חיי

מוצר וגיאומטרי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

D-CUBED

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217869 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94625/03/2010



בעלים

שם: אייל נאור שיווק חוויתי בע"מ

כתובת : חומה ומגדל 26, תל אביב-יפו, ישראל

מספר זיהוי: 513087023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nitsan Shai, Adv.

Address: Kochav Yahakov, Israel

שם: ניצן שי, עו"ד

כתובת : פסגות 4, כוכב יאיר, 44862, צור יגאל, ישראל

Assistance, aid, and support for the public in general 
and needed population in means of support, 
optimism, lifting the personal and public morl and 
creating positive atmosphere; all included in class 45.

סיוע, תמיכה ועזרה לציבור בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט
באמצעות עידוד, אופטימיות, העלאת המורל האישי והלאומי

ויצירת אווירה חיובית; כולם נכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217871 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94725/03/2010



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: Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc.

Address: 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas, 
75024, U.S.A.

Identification No.: 59069

(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

Business consulting services for others in the field of 
manufacturing, engineering, design, computer aided-
design, computer-aided manufacturing, computer-
aided engineering, product lifecycle and geometric 
modeling; all included in class 35.

שירותי יעוץ עסקי עבור אחרים בתחום של ייצור, הנדסה,
עיצוב, עיצוב בעזרת מחשב, ייצור בעזרת מחשב, הנדסה

בעזרת מחשב, מידול חיי מוצר וגיאומטרי; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

D-CUBED

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217872 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94825/03/2010



Ownersבעלים

Name: YAIR ASOLIN שם: יאיר אסולין

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

Identification No.: 42549מספר זיהוי: 42549

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Weiss, Adv.

Address: S.A.P. House 3 Hayetzira St., Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: ארז וייס, עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. רחוב היצירה 3, רמת גן, 52521, ישראל

Organizing and production of festivals, events and 
cultural and educational actives; all included in class 
41.

ארגון והפקה של פסטיבלים, אירועים ופעילויות תרבות וחינוך;
כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

שנטיפי

Application Date 28/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217873 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 94925/03/2010



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: Ningbo K Garment company Limited

Address: Fenghua city, Zhejiang Province, China

Identification No.: 70189

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; layettes (clothing); footwear; headgear for 
wear; gloves (clothing); neckties; scarves; swimsuits; 
girdles; hosiery; underclothing; jackets (clothing); 
suits; all included in class 25.

ביגוד; צורכי תינוקות (ביגוד); הנעלה; כיסוי ראש להלבשה;
כפפות (ביגוד); עניבות; צעיפים; בגדי ים; חגורות; גרביים

ולבנים; הלבשה תחתונה; עליוניות (ביגוד); חליפות; הנכללים
כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217874 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95025/03/2010



Owners

Name: Komissaruk Mykhailo

Address: Donetsk, Ukraine

Identification No.: 66496

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

Financial affairs; monetary affairs; banking; all 
included in class 36.

עניינים פיננסיים; עניינים כספיים; בנקאות; הנכללים כולם בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

FLASHPAY

Application Date 29/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217879 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95125/03/2010



Ownersבעלים

Name: Boris Gurevich שם: בוריס גורביץ'

Address: 3 Karon Aharon St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' קרון אהרון 3, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 303916654מספר זיהוי: 303916654

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

Address: 76 Hatayasim St., Tel Aviv, 67431, Israel

שם: אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

כתובת : דרך הטייסים 76, תל אביב, 67431, ישראל

Differnt kinds of alcoholic drinks, like: vodka, whisky, 
vermouth, liqueur, wines, brandy and another; all 
included in class 33.

משקאות חריפים למיניהם, כגון: וודקה, וויסקי, ורמוט, ליקרים,
יינות, ברנדי ומשקאות חריפים נוספים; נכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221836 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95225/03/2010



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

NEOFLAM

Application Date 08/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221995 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95325/03/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מבשרת,
קום בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Orit Av שם: אורית אב

Address: Hadror 32, Mevaseret Zion, 90805, Israel כתובת : הדרור 32, מבשרת ציון, 90805, ישראל

Identification No.: 025171356מספר זיהוי: 025171356

אתר אינטרנט; נכלל בסוג 45.

סוג: 45

סחורות/שירותים

מבשרת. קום

Application Date 02/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222655 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95425/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Bonita LTD שם: בוניטה בע"מ

Address: 18 Grozenberg St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב גרוזנברג 18  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511455092מספר זיהוי: 511455092

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Tagar, Adv.

Address: Beit Agish 13 Noah Moses Street, Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: מ. תגר, עו"ד

כתובת : בית אגיש רבד רחוב נח מוזס 13, תל אביב, 67442,
ישראל

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, למעט הלבשה תחתונה;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224565 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95525/03/2010



Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, The Netherlands

Identification No.: 55381

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

Electric coffee-making machines for domestic and 
professional use, included in Class 11

מכונות חשמליות להכנת קפה לשימוש ביתי ומקצועי, הנכללות
בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224859 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95625/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.W. 70th Street, Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Name: Virginia Middle East Marketing Ltd. שם: וירג'יניה שיווק מזרח תיכון בע"מ

Address: 44 Balfour St., Tel Aviv, 65226, Israel כתובת : רח' בלפור 44, תל אביב, 65226, ישראל

Identification No.: 514352533מספר זיהוי: 514352533

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הנכללים כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

STAR USA

Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226532 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95725/03/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הנכללים כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226533 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 95825/03/2010



Ownersבעלים

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.W. 70th Street, Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Name: Virginia Middle East Marketing Ltd. שם: וירג'יניה שיווק מזרח תיכון בע"מ

Address: 44 Balfour St., Tel Aviv, 65226, Israel כתובת : רח' בלפור 44, תל אביב, 65226, ישראל

Identification No.: 514352533מספר זיהוי: 514352533

י' ניסן תש"ע - 95925/03/2010



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

CLICK  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DESIGN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Atzmon Plast Ltd. שם: עצמון פלסט בע"מ

Address: P.O.B. 1064, Pardes Hanna, Israel כתובת : ת.ד.1064, פרדס חנה, ישראל

Identification No.: 510545585מספר זיהוי: 510545585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Rahamim, Adv.

Address: 1 Dov Karmi , Tel Aviv, 69544, Israel

שם: רחל רחמים, עו"ד

כתובת : דב כרמי 1, תל אביב, 69544, ישראל

Household and kitchen utensils, containers, storage 
containers and boxes, all made of plastic, in class 21.

כלים, מיכלים, מיכלים לאחסון וקופסאות לבית ולמטבח
העשויים פלסטיק, הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 226828 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 96025/03/2010



Ownersבעלים

Name: Tubex Industries (1989) Ltd. שם: טיובקס תעשיות (1989) בע"מ

Address: 17 Shapira St., Rishon Le Zion, Israel כתובת : שפירא 17, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511431686מספר זיהוי: 511431686

טיובקס תעשיות (1989) בע"מ

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

Sealing, filling and isolation materials; raised borders 
and profiles made from plastic materials for the 
industry, carpentry and furniture; non-metallic pipes 
for various uses;  all included in class 17.

חומרי אטימה, סתימה ובידוד; קנטים ופרופילים מחומרים
פלסטיים לתעשייה,לנגרות ולרהיטים; צינורות לא מתכתיים

לשימושים שונים; הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

TUBEX

Application Date 04/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227006 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 96125/03/2010



European Community Trade Mark , 
06/08/2009 , No.8477515

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/08/2009 ,
מס.8477515

Priority Date דין קדימה

Retail services in the fields of cosmetics, food and 
drink, chocolates, sweets, candies, soft drinks, non-
alcoholic beverages, alcoholic beverages, clothing, 
footwear, hosiery, hair accessories, fashion 
accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, writing instruments, stationery, books, 
watches and eyewear; the bringing together in a 
retail outlet, for the benefit of others, of cosmetics, 
food and drink, chocolates, sweets, candies, soft 
drinks, non-alcoholic beverages, alcoholic 
beverages, clothing, footwear, hosiery, hair 
accessories, fashion accessories, bags, millinery, 
jewellery, imitation jewellery, writing instruments, 
stationery, books, watches and eyewear, thereby to 
enable customers conveniently to view and to 
purchase those goods; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of descriptions of, or of 
images of, cosmetics, food and drink, chocolates, 
sweets, candies, soft drinks, non-alcoholic 
beverages, alcoholic beverages, clothing, footwear, 
hosiery, hair accessories, fashion accessories, bags, 
millinery, jewellery, imitation jewellery, writing 
instruments, stationery, books, watches and eyewear 
in a catalogue, thereby to enable customers 
conveniently to view and to purchase those goods by 
mail order; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of descriptions of, or of images of, 
cosmetics, food and drink, chocolates, sweets, 
candies, soft drinks, non-alcoholic beverages, 
alcoholic beverages, clothing, footwear, hosiery, hair 
accessories, fashion accessories, bags, millinery, 
jewellery, imitation jewellery, writing instruments, 
stationery, books, watches and eyewear on an 
Internet website, thereby to enable customers 
conveniently to view and to purchase those goods by 
means of telecommunications; provision of 
information, advice and assistance to customers 
relating to the aforementioned services; window 
dressing; arranging window displays; business 
administration; included in class 35.

שירותים קימעונאים בתחומי הקוסמטיקה, מזון ושתיה,
שוקולדים, ממתקים, סוכריות, משקאות קלים, משקאות לא
אלכוהוליים, משקאות אלכוהוליים, ביגוד, הנעלה, לבנים,

אביזרי שיער, אביזרי אפנה, תיקים, כובעים, תכשיטים, חיקויי
תכשיטים, כלי כתיבה, נייר מכתבים, ספרים, שעונים וכיסוי

עיניים; החיבור בחנויות קמעונאות מוזלות, לתועלת של אחרים,
של קוסמטיקה, מזון ושתיה, שוקולדים, ממתקים, סוכריות,

משקאות קלים, משקאות לא אלכוהוליים, משקאות אלכוהוליים,
ביגוד, הנעלה, לבנים, אביזרי שיער, אביזרי אפנה, תיקים,

כובעים, תכשיטים, חיקויי תכשיטים, כלי כתיבה, נייר מכתבים,
ספרים, שעונים וכיסוי עיניים, ובכך לאפשר ללקוחות לראות
ולרכוש את הסחורות הללו בנוחות; החיבור, לתועלת אחרים,
של מגוון תיאורים של, או תמונות של, קוסמטיקה, מזון ושתיה,
שוקולדים, ממתקים, סוכריות, משקאות קלים, משקאות לא
אלכוהוליים, משקאות אלכוהוליים, ביגוד, הנעלה, לבנים,

אביזרי שיער, אביזרי אפנה, תיקים, כובעים, תכשיטים, חיקויי
תכשיטים, כלי כתיבה, נייר מכתבים, ספרים, שעונים וכיסוי
עיניים בקטלוג, ובכך לאפשר ללקוחות לראות ולרכוש את
הסחורות הללו בנוחות ע"י הזמנה בדואר; החיבור, לתועלת

אחרים, של מגוון תיאורים של, או תמונות של, קוסמטיקה, מזון
ושתיה, שוקולדים, ממתקים, סוכריות, משקאות קלים, משקאות
לא אלכוהוליים, משקאות אלכוהוליים, ביגוד, הנעלה, לבנים,
אביזרי שיער, אביזרי אפנה, תיקים, כובעים, תכשיטים, חיקויי
תכשיטים, כלי כתיבה, נייר מכתבים, ספרים, שעונים וכיסוי
עיניים באתר אינטרנט, ובכך לאפשר ללקוחות לראות ולרכוש
את הסחורות הללו בנוחות ע"י אמצעי טלקומוניקאציה; הספקה
של מידע, עצה ועזרה ללקוחות הקשורים לשירותים האמורים
לעיל; עיצוב חלונות ראווה; ארגון תצוגות חלון; אדמיניסטרציה

עסקית; הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

TOPSHOP

Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227051 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 96225/03/2010



Owners

Name: Arcadia Group Brands Limited

Address: Colegrave House, 70 Berners Street, London, 
13, United Kingdom

Identification No.: 800960

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' ניסן תש"ע - 96325/03/2010



Ownersבעלים

Name: Omri Cohen שם: עומרי כהן

Address: 6/11 Hashaked St., Raanana, Israel כתובת : רח' השקד 6/11, רעננה, ישראל

Identification No.: 33650847מספר זיהוי: 33650847

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe S. Goldberg & Co., Advs.

Address: 32 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel

שם: משה ש. גולדברג ושות', עו"ד

כתובת : הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

Teaching seminars, guidance seminars, consulting 
seminars, training people for teaching, guidance, 
theater acts and workshops, interactive theater, 
educational and cultural services, theater plays, 
shows and performances; all included in class 41.

סדנאות הוראה, סדנאות הנחייה, סדנאות יעוץ, הכשרת אנשים
להוראה, הדרכה, הפעלה וסדנאות תיאטרון, תיאטרון

אינטראקטיבי, שירותים חינוכיים ותרבותיים, הצגות תיאטרון
ומופעים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

פסיכופלייבק
PSYCHOPLAYBACK

Application Date 07/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227130 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 96425/03/2010



Owners

Name: Franz Kiel GmbH & Co. KG

Address: Neurnberger Strasse 62, Noerdlingen , 86720, 
Germany

Identification No.: 70853

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

Vehicle seats, in particular coach seats, intercity 
coach seats, city bus seats, train seats, drivers' seats 
and passenger seats; head rests for vehicle seats; 
covers for vehicle seats, the aforesaid goods in 
particular for coach seats, intercity coach seats, city 
bus seats; child seats for vehicles; safety belts for 
vehicle seats; seat systems for buses, railway 
vehicles and emergency vehicles; all included in 
class 12.

מושבי כלי רכב, במיוחד מושבי מרכב סגור, מושבי מרכב סגור
בינערוניים, מושבי אוטובוס עירוני, מושבי רכבת, מושבי נהג

ומושבי נוסע; משענות ראש עבור מושבי כלי רכב, כיסויים עבור
מושבי כלי רכב, הטובין הנזכרים לעיל במיוחד עבור מושבי
מרכב סגור, מושבי מרכב סגור בינערוניים, מושבי אוטובוס
עירוני; מושבי ילדים עבור כלי רכב; חגורות עבור מושבי כלי
רכב; מערכות כסא עבור אוטובוסים, כלי רכב מסילה וכלי רכב

חירום; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227335 מספר סימן

י' ניסן תש"ע - 96525/03/2010
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.Journal" No")("יומן" מס' 02/2009

205756

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2008

202462

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י' ניסן תש"ע - 96625/03/2010



176418

לוטי ושות'

ת.ד. 33113 ,   תל אביב

Luthi & Co.

TIGOOF LTD.

תיגוף בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 33113 ,   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

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2009

212796 212797 212798 212922 212923 212975 213004 213010 
213011 213015 213016 213017 213018 213021 213022 213023 
213024 213025 213026 213027 213028 213036 213037 213063 
213074 213075 213076 213077 213078 213107 213112 213125 
213129 213130 213136 213194 213215 213216 213239 213242 
213248 213268 213271 213273 213274 213275 213276 213296 
213297 213303 213304 213307 213308 213309 213311 213313 
213314 213315 213316 213317 213319 213320 213321 213322 
213323 213324 213325 213326 213329 213335 213344 213354 
213356 213357 213358 213360 213361 213362 213364 213383 
213388 213389 213390 213391 213396 213397 213398 213401 
213408 213410 213411 213414 213415 213418 213422 213423 
213424 213427 213428 213429 213456 213457 213459 213461 
213465 213467 213485 213502 213503 213504 213505 213506 
213516 213517 213519 213521 213523 213524 213525 213527 
213528 213531 213532 213533 213534 213540 213541 213542 
213543 213544 213545 213546 213547 213548 213549 213550 
213551 213552 213554 213556 213557 213558 213560 213561 
213562 213563 213564 213565 213566 213567 213568 213569 
213600 213601 213602 213603 213604 213605 213606 213608 
213609 213610 213611 213612 213613 213614 213615 213616 
213617 213618 213619 213624 213625 213626 213628 213630 
213631 213632 213637 213639 213640 213641 213643 213660 
213688 213699 213707 213708 213711 213712 213713 213714 
213715 213720 213721 213727 213729 213738 213740 213741 
213742 213743 213744 213745 213748 213749 213750 213751 
213755 213756 213757 213787 213789 213790 213791 213806 
213807 213808 213811 213813 213814 213815 213820 213821 
213822 213824 213825 213826 213830 213831 213832 213875 
213880 213881 213882 213923 213925 213926 213927 213928 
213929 213933 213934 213941 213956 213957 213958 213963 
213967 213968 213973 213975 213990 213996 213999 214000 
214001 214003 214012 214015 214016 214017 214051 214178 
214376 214377 215200 215201 215953 216182 216193 217292 
217385 219256 220836 222087 222520 222521 222522 223153 

223652 223975 224895 224896

י' ניסן תש"ע - 96725/03/2010



105866

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

CAPESPAN (PROPRIETARY) LIMITED

Belleville, Western Cape, Republic of South Africa

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

100229 100230 151770 206989 206990 206991

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SOLUXURY HMC

Evry, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

101928

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer Consumer Care AG

Basel, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

104135

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Ingelheim am Rhein, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י' ניסן תש"ע - 96825/03/2010



115651 116080 116081

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Luxottica North America Distribution LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

Mason, Ohio, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

116146 120721 141114 141115 141116 141117 141118 141119 141976 141977 141978 
141979 157546 157547 157548 157549 173640 173641 173642 180637 180638 181076 

181077 181078 181079 204880 204881

012 סמייל טלקום בע"מ, המחלקה המשפטית

רח' הסיבים 25 ,   פתח תקוה

012 Smile Telecom Ltd., Legal Department

012 Smile Telecom Ltd.

012 סמייל טלקום בע"מ

פתח תקוה, ישראל

Hasivim St. , Petach Tikva 25

124717

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Koninklijke De Kuyper B.V.

3113  BE Schiedam , The Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

136471 136472 136473 177674 177675 183460 204237 204238

פריימן & גולדברג

רח' דרויאנוב 5  , בית כלל, קומה 10   תל אביב

Freimann & Goldberg

Sirka Stationery Ltd.

סירקה מכשירי כתיבה בע"מ

רמלה, ישראל

Droyanov Street , Tel Aviv 5

י' ניסן תש"ע - 96925/03/2010



185681 187219 187220

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

News Holdings Pty Limited

Surry Hills, New South Wales 2010, Australia

Weizmann St. , Rehovot 13

17621

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Stanley Works (Europe) AG

Dubendorf, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

160518 160519 160520

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CyPlus GmbH

Hanau, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

162271 162272 162273 162274

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

RPM Germany GmbH

Koln, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י' ניסן תש"ע - 97025/03/2010



215042

Ytai Yonas

איתי יונס

עמר, ישראל

,

24002

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MERIAL

Lyon, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

199176 199178 199179

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Ping Pong IP Limited

Nicosia, Cyprus

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

210616

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

U.S. CosmeceuTechs LLC ; (Virginia Limited Liability 
Company)

Richmond, Virgnia, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י' ניסן תש"ע - 97125/03/2010



37870 39352 77113

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Tyco International Services GmbH

Schaffhausen, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

4259

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Actipharm SA

Geneva, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

34273 76458 89898 95457

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Systagenix Wound Management IP Co B.V.

Amsterdam, The Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

24258 24259

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

FMC Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)

Houston, Texas, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

י' ניסן תש"ע - 97225/03/2010



47592

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

3M Company ; (Delaware Corporation)

St. Paul, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

5268 6452 6453 6710 6711 6714 6721 9475 13015 14186 14348 17551 17896 18058 
21609 21610 22571 23276 23383 23384 30359 31864 33223 33819 37318 38014 42758 
44966 49085 49272 56433 56710 56774 56792 57966 58287 60122 60123 60124 60976 
61287 64054 71431 72764 73525 75048 75591 75595 75601 75602 80619 80620 82066 

82114 83078 87318 90490 90491 90975 91384 91536 97697 98923 102689 102690 
102691 113798 113799 114572 117163 117248 117249 120034 120035 120036 120693 
121617 121618 122564 122565 124899 124900 126909 127860 127861 127862 128258 
128259 128260 128261 128429 128430 128507 128508 128517 128518 129380 131158 
132485 134155 134227 134228 134229 134468 134469 134470 134654 134721 134722 
136904 136905 136906 141797 141798 141799 141800 141801 142108 144260 146035 
146036 146106 146529 146530 147790 148785 149445 150661 155234 156595 156596 
156597 156932 156933 157550 157551 157552 160854 164289 164450 164534 165728 
165729 165730 165731 165732 165733 166594 171020 171829 171830 171831 174013 
174177 174884 174899 175782 176127 176216 176217 176218 178909 178910 180378 
180379 180380 180381 195811 206006 207443 207444 208898 209472 210802 214123

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול ,   תל אביב

Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, 
Greenberg & Co

Sano Bruno's Enterprises Ltd.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

הוד השרון, ישראל

Azrieli Center The Round Tower , Tel Aviv 1
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9079

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Allied Domecq Spirits & Wine Limited

London, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

5268 6452 6453 6710 6711 6714 6721 9475 13015 14186 14348 17551 17896 18058 
21609 21610 22571 23276 23383 23384 30359 31864 33223 33819 37318 38014 42758 
44966 49085 49272 56433 56710 56774 56792 57966 58287 60122 60123 60124 60976 
61287 64054 71431 72764 73525 75048 75591 75595 75601 75602 80619 80620 82066 

82114 83078 87318 90490 90491 90975 91384 91536 97697 98923 102689 102690 
102691 113798 113799 114572 117163 117248 117249 120034 120035 120036 120693 
121617 121618 122564 122565 124899 124900 126909 127860 127861 127862 128258 
128259 128260 128261 128429 128430 128507 128508 128517 128518 129380 131158 
132485 134155 134227 134228 134229 134468 134469 134470 134654 134721 134722 
136904 136905 136906 141797 141798 141799 141800 141801 142108 144260 146035 
146036 146106 146529 146530 147790 148785 149445 150661 155234 156595 156596 
156597 156932 156933 157550 157551 157552 160854 164289 164450 164534 165728 
165729 165730 165731 165732 165733 166594 171020 171829 171830 171831 174013 
174177 174884 174899 175782 176127 176216 176217 176218 178909 178910 180378 
180379 180380 180381 195811 206006 207443 207444 208898 209472 210802 214123

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Sano Bruno's Enterprises Ltd.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

הוד השרון, ישראל

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

60034 70931 70932 70962 70963 88044 88045 117541 117542 117543 117544 117545 
117546 117547 122617

מירס תקשורת בע"מ

המחלקה המשפטית רחוב תוצרת הארץ 3 ,   תל
אביב

MIRS Communications Ltd.

MIRS Communications Ltd.

מירס תקשורת בע"מ

תל אביב, ישראל

Legal Department 3 Totzeret Haaretz , Tel
Aviv

י' ניסן תש"ע - 97425/03/2010



שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

182720

אלון כרובי

ALON KRUVI

92046

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

AMERICAN SPORTS LICENSING, INC. ; (Delaware 
Corporation)

Wilmington, Delaware, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

95799

ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

ת.ד. 585 ,   יבנה

Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Sunny Resource Limited

Chaiwan, Hong Kong

P.O.B. 585 ,   Yavne

96250 117464 117465 117466 117467 117468 117469

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

The Stanley Works Israel Ltd.

דה סטנלי וורקס ישראל בע"מ

ראש העין, ישראל

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

י' ניסן תש"ע - 97525/03/2010



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

113882 113883 113884 126436 133085 133086 134384 134385 
158298 158299 162306 162307 164068 164386 165701 165702 

188651 188652 190984 190985

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CareFusion 303, Inc. ; (Delaware Corporation)

109831 109832 109833 109834 109835 109836 109837 109838 
120448 129048 147453 177557 177558 181003 181004 181005 
199907 199908 199909 199910 199911 199912 199913 199914 
200886 200887 200888 200889 205747 205748 205749 205750

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

PERRIGO ISRAEL AGENCIES  LTD.

134539

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

UNIMED PHARMACEUTICALS, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

119186 119187 169517

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Monsanto Invest N.V.

י' ניסן תש"ע - 97625/03/2010



171407 171408 198512 219143

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lam Research AG

149645 149646 149647 182080

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

3M Italia S.p.A.

184646

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ח.י. רכיבים בע"מ

H.Y. COMPONENTS LTD

179920 179922 179923 179924 179926 179927 179933 188647 
188648 188649 188650

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

A&E TELEVISION NETWORKS, LLC            ; (Delaware Limited Liability Company)

189638 189639 189640 189641 189642 189644 189645

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

AMDOCS SYSTEMS LIMITED

י' ניסן תש"ע - 97725/03/2010



207235

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MIPSABG Chipidea, Lda

199395 199396 199397 199398 199399 199400 199401 199402 
199403 201713 201714 201715 201716 201717 201718 201719 
201720 201721 201722 201723 201724 201725 201726 201727 

201728

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Covidien AG

195578 195579

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Medicis Pharmaceutical Corporation

202435 202436 202437

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Evonik Degussa  GmbH

199830 200806

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA IMALAT SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

י' ניסן תש"ע - 97825/03/2010



26117 29017 30663 35054 40053 44255 49625 51582 53396 
53397 62213 68581 68591 68705 68804 70361 72372 73317 

78376 84220 84597 86898 86899 95098 157923 158549 158933 
160171 171566 175109 178519 178747 186902 188569 193334

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Covidien AG

25545

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rockwell Automation, Inc. ; (Delaware Corporation)

213291 213292 213293

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LABORATORIOS SALVAT, S.A.

2317

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Allied Domecq Spirits & Wine Limited

23025 52137 106924 106925 106926 106927 180321

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Evonik RohMax Additives GmbH

י' ניסן תש"ע - 97925/03/2010



40320 40652 40653 40654 40655 40656 40657 40658 40659 
40697 40698 40699 40700 40701 53389

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע"מ

CRYSTAL MACHINERY AND ELECTRIC APPLIANCES LIMITED

27040 29055 84958

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rohm GmbH

29952 30147 32422 35012 35610 51537 62448 62449 62451 
62452 62454 62455 63854 64806 64807 72006 74162 79058 
90052 95918 107019 127205 132520 132737 132738 136486 

136487 136488 136909 136910 136911 136912 147755 147756 
147757 148083 148084 148085 148450 148451 148453 148454 
148455 148637 148638 148639 148640 148641 148644 148646 
148647 148648 148649 148650 148651 148652 148653 148654 
148655 148656 148657 148658 148659 148660 148661 148662 
148663 153825 153826 158403 159501 159502 159503 159504 
159505 159506 159600 160345 160346 160347 165485 165487 
165488 165489 165490 165492 165870 165871 165872 165873 
168000 168002 176139 176140 180770 180771 180772 183635 
183636 183637 188490 188491 188492 188508 188509 188510 

188512 188513 188514 189477 189478 191556

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Evonik Degussa GmbH

27090 27250 27251 42630 62305 62306 62308 84959 158748 
158749 158750 158751 159424 159425 159479 159480 159481 
163483 163484 163485 168908 168909 168911 168927 168928 

170437 170556

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Evonik Rohm GmbH
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4457 15735 15736 39295 39296 62311 62312 78585 78586 78587 
86647 107477 107478 128458 130009 130010 130011 130012 

135316 135321 135322 135323 135324 135325 135326 151509 
151510 151511 151512 158972 158974 161859 161860 161861 
161862 161863 161864 165164 165165 165166 165167 172961 
173144 177790 177791 177792 177793 178832 178833 178834 

178835

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GABA International  Holding AG

63277 63278 73840 73918

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

מוטורולה ישראל בע"מ

MOTOROLA ISRAEL LTD.

56596 77209

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Biothane, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

64382 64383 64384 64385 64386 64387 64388

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Dragerwerk AG & Co. KGaA

71418

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Becton Dickinson Infusion Therapy Aktiebolag

י' ניסן תש"ע - 98125/03/2010



85768 90632 104247

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Yohji Yamamoto Inc.

7640 42524 72077 72078 72079 72361 72362 72363 76008 76009

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Conopco, Inc. ; (New York Corporation)

71618

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tanning Research Laboratories, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

73266 73267 92376 92377 94632 97675 116370 130203 131015 
172752 172753 172754 181045 181046 181047 216675 216676 

216677 216678 216679 217484 217485 217486

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KOMET GROUP GmbH

71724

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Eaton Corporation ; (Ohio Corporation)

י' ניסן תש"ע - 98225/03/2010



98497

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lifetime Entertainment Services, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

92249 92250 92252 97072 97073 97787 97788 97789 97790 
98122 98123 133443 133444 133445 133446 142233 142234 

142235 142236 161608 161609 179931 184327 213841 213847 
213848 213849 213959 213960 213961 213962

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

A&E TELEVISION NETWORKS, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

י' ניסן תש"ע - 98325/03/2010



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

112999 113991 176315 212069 145160

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1555 Peachtree Street NE  Atlanta, Georgia , 
30309 ,  , U.S.A.

104247 85768 90632

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2-43, Higashishinagawa 2-Chome  
Shinagawa-ku, Tokyo ,  ,  , Japan

122876 122872 114769 58635 110377 110379 183425 183426 183427 183428 183429 183430 
183431 181086 181087 181088 181089 181090 181091 181092 181093 158924 158925 
122383 122384 122871 122873 122874 122875 137372 137379 114768 110378 110380

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5945 Airport Road, Suite 360  Mississauga, 
Ontario L4V 1R9 ,  ,  , Canada

169517 119186 119187

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Leeuwenhoekweg 53  Bergschenhoek , 2661 
CZ ,  , The Netherlands

139502 158758

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

208, Bath Road  Slough, Berkshire  , SL1 
3WE ,  , United Kingdom

י' ניסן תש"ע - 98425/03/2010



182080 149646 149647

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via San Bovio 3  Segrate (MI) ,  ,  , Italy

171774 171775 171776 171777

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kucukbakkalkoy Mah. Vedat Gunyol 
Cad.Demir Sk.  1/A K:4-5-6-7-8, Atasehir, 
Istanbul ,  ,  , Turkey

213554

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Sussex Manor Business Park, Gatwick Road   
Crawley West Sussex , RH10 9NZ ,  , United 
Kingdom

29952 30147 32422 35012 35610 51537 62448 62449 62451 62455 63854 64806 64807 72006 
74162 79058 107019 95918 127205 132520 132737 132738 136486 136487 136488 136909 

136910 136911 136912 147755 147756 147757 148083 148084 148085 148450 148451 
148453 148454 148455 148637 148638 148639 148640 148641 148646 148647 148648 
148649 148650 148651 148653 148654 148655 148656 148657 148658 148659 148660 
148661 148663 148644 159501 159502 159503 159504 159505 159506 159600 160345 
160346 160347 165485 165487 165488 165489 165490 165870 165871 165872 165873 

168000 168002 148662 153825 153826 158403 176139 176140 180770 180771 180772 62454 
90052 148652 183635 183636 183637 188490 188491 188492 188508 188509 188510 188512 

188513 188514 189477 189478 191556

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Dr. Albert-Frank-Str. 32    Trostberg , 
Germany

227849

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hayarkon St.  Tel Aviv , Israel 114רחוב הירקון 114    תל אביב , ישראל
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2775 2788 8751 8754 8812 8826 8841 19491 19493 19497 19498 19559 19615 
19616 40443 40457 40465 40469 40474 40487 40493 40494 40495 40496 40498 
40504 40505 40521 40522 71727 71729 71734 71735 71736 71737 71738 71739 
71741 71742 71745 71746 71756 71757 71758 71759 71766 71768 71779 71781 
71782 71783 71784 71786 71791 71800 71801 71806 71811 71813 71814 71824 
71825 71826 71827 71831 71832 71835 71840 71842 71843 71851 71852 71854 
71858 71859 71865 71866 71867 71874 71875 71881 71887 71888 71900 71902 
71924 71925 71926 71927 71944 71946 71947 71970 71971 71974 71975 71979 

71981 71985 71990 135474 135925 135926 135927 135989

חידושים
RENEWALS

2731 2869 8910 9078 9080 19472 19511 19512 19513 19611 19612 19623 19624 
19793 40346 40449 40500 40541 40542 40567 40577 40593 40594 40595 40618 
40619 40649 40715 40750 40755 40756 40760 40778 40820 71473 71488 71512 
71515 71603 71675 71676 71677 71678 71710 71716 71772 71780 71808 71809 
71810 71812 71834 71855 71912 71913 71914 71915 71916 71917 71918 71919 
71920 71921 71922 71923 71999 72006 72045 72056 72078 72233 72251 72311 
72313 72329 72362 72390 72391 72446 72465 72466 72497 72503 72504 72530 
72534 72535 72536 72538 72551 72564 72570 72603 72611 72622 72655 72656 

72681 72682 72730 135607 136498 136503 136504

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2399 2400 8231 8271 18929 18930 18933 18942 18944 18986 39683 39684 39685 
39687 39688 39694 39695 39697 39698 39699 39700 39706 39707 39709 39711 
39718 39719 39720 39752 39760 39763 39767 70258 70259 70261 70262 70268 
70273 70284 70289 70291 70294 70314 70316 70328 70337 70380 70384 70386 
70387 70394 70395 70398 70401 70402 70403 70404 70405 70409 70415 70416 
70421 70422 70424 70425 70426 70427 70432 70434 70435 70437 70441 70442 
159045 159099 159116 159117 159119 159120 159121 159136 159143 159144 
159148 159179 159195 159197 159198 159206 159207 159278 159284 159309 

159355 159362 159398 159399

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

213931

.Bolton Medical, Inc

181887 209285

Nav N Go Kft
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סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

203684 205506 211501

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

NANJING TEXTILES IMPORT & 
EXPORT CORP LTD.

158149

NANJING TEXTILES IMPORT & 
EXPORT CORP LTD.

158148

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 38 סוג: 38

Electronic transmission of data over 
communications networks, operation and 
management of electronic communications 
networks and providing access to electronic 
communications networks and databases; 
information and advice relating to all the 
aforesaid services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; providing 
telecommunications connections to the 
Internet or databases; information relating to 
telecommunications and electronic 
communications networks; planning relating to 
telecommunications services; all included in 
class 38.

העברה אלקטרונית של נתונים ברשתות תקשורת,
תפעול וניהול של רשתות תקשורת אלקטרונית ואספקת
גישה לרשתות תקשורת אלקטרוניות ומסדי נתונים;
מידע וייעוץ בנוגע לכל השירותים שלעיל; תקשורת
מידע (כולל דף אינטרנט), תוכנות מחשב וכל מידע
אחר; אספקת חיבורי תקשורת לאינטרנט או למסדי

נתונים; מידע הנוגע לתקשורת רחק ורשתות תקשורת
אלקטרונית; תכנון הנוגע לשירותי תקשורת רחק;

הנכללים כולם בסוג 38.

189643

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Anti-obesity veterinary medicines; all included 
in class 5.

תרופות וטרינריות נגד השמנה; הנכללות כולן בסוג 5.

179180

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Anti-Emetic preparation for companion 
animals; all included in class 5.

תכשיר מונע בחילות לחיות מחמד הנכללים כולם בסוג
.5

177849

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

19623

NOGA ICE CREAM

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

209473
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הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

206963

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב? בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

203478 206801 206802 206959 206961 207064 207065 207292 207295 207296 207300 
207301 207383 207384 207385 207577 207578 207583 207585 207590 207591 207754 
207755 207756 207757 207800 207801 208023 208107 208108 208109 208110 208233 
208266 208367 208368 208391 208392 208393 208394 208410 208444 208445 208557 
208654 208973 208979 208980 208982 208983 208986 209179 209562 209563 210129 
210130 210131 210186 210204 210555 210556 210557 210567 210568 210569 210690 

211098 211128 211538 212901 213173

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

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.

202300 204305 206793 206796 206800 206889 206890 206894 207062 207063 207283 
207289 207290 207297 207298 207380 207539 207540 207541 207542 207543 207576 
207582 207584 207586 207656 207657 207658 207659 207900 207901 207902 207903 
207904 207919 208018 208021 208106 208152 208153 208154 208155 208231 208232 
208409 208429 208435 208436 208439 208440 208441 208442 208443 208447 208448 
208499 208500 208501 208502 208503 208504 208546 208663 208665 208977 209135 
209137 209315 209325 209327 209329 209372 209420 209425 209426 209427 209428 
209430 209431 209559 209560 209561 209564 209565 209566 209583 209584 209585 
209586 209692 209693 209694 209723 209724 209746 209750 209754 209758 209762 
209765 209766 209767 209906 210023 210067 210143 210185 210229 210234 210237 
210329 210550 210551 210552 210553 210554 210558 210559 210561 210565 210566 
210620 210628 210629 210630 210632 210635 210636 210637 210691 210713 210714 

210816 210817 210820 211129 211251 212397 212743 215296

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

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

HAIRGAIN

112092

הרגיין
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.Journal" No")("יומן" מס' 01/2009

861

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2005

862

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED

תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN
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