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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא
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לפקודת סימני המסחר24על פי סעיףת התנגדותהודע

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

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

CE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTI
ORDINANCE

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

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

Name: Kishkoosh Childrenswear Ltd. שם: קשקוש אופנת ילדם בע

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

Identification No.: 65552מספר זיהוי: 65552

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

Trousers, shirts, underpants, undershirts, bras, 
socks, dresses, skirts, sweatshirts, coats, scarves, 
gloves, shoes, sandals, slip on shoes, boots, all 
included in class 25.

מכנסים, חולצות, תחתונים, גופיות, חזיות, גרביים, שמלות,
חצאיות, מיזעים, מעילים, צעיפים, כפפות, נעלים, סנדלים,

כפכפים, מגפים, הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200371 מספר סימן

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

ט"ו אייר תש"ע - 329/04/2010



Germany , 14/06/2007 גרמניה , 14/06/2007

Priority Date דין קדימה

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

,SHADE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EFFECTS 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: Londa GmbH

Address: An der Milchinsel 2  , Leipzig, 04103, Germany

Identification No.: 55128

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 
hair and hair care, hair lotions, dentifrices; all the 
aforesaid goods not intended for sun care and skin 
preparations; included in class 3.

סבונים,  בשמים, שמנים אתריים, תכשירים עבור השיער
וטיפוח השיער,תרחיצים לשיער; משחות שיניים; כולםאינם
מיועדים להגנה מפני השמש ולהגנת העור; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SHADE EFFECTS

Application Date 17/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203900 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 429/04/2010



U.S.A. , 22/03/2007 ארה"ב , 22/03/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: The Fanfare Group, Inc.

Address: 1091 N. Shoreline Boulevard Suite 100, 
AMountain View ,CALIFORNIA, 94043, U.S.A.

Identification No.: 66563

(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 for systems verification testing; 
computer software for testing and analyzing the 
performance and integrity of devices and product 
features in the field of product and/or systems 
design, the field of product quality assurance, and the 
field of product and/or systems testing; computer 
software for product, device, and/or system design 
modeling and testing; computer software for use in 
device, product and/or system test planning, test 
case design, test execution, test automation, defect 
analysis and documentation, and test result tracking 
and reporting; included in class 9.

תוכנת מחשב לבדיקת אימות למערכות; תוכנת מחשב לבחינת
וניתוח ביצועיהם ותקינותם של התקנים ואפיוני-מוצר בתחום
תכנון המוצר ו/או המערכות, בתחום אבטחת איכות המוצר,
ובתחום בדיקת המוצר ו/או המערכות; תוכנת מחשב עבור
תכנון, עיצוב ובדיקת המוצר, ההתקן ו/או המערכת; תוכנת
מחשב לשימוש בתכנון מבדקים, תכנון מקרה מבחן, ביצוע
מבחן, אוטומציית מבחן, ניתוח ותיעוד פגמים, ואיתור ודיווח

תוצאות מבחנים עבור התקן, מוצר ו/או מערכת; הכלולים בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ITEST

Application Date 20/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204069 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 529/04/2010



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: Mentor Worldwide LLC

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

Identification No.: 50365

(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

Dermal filler kits comprising a pre-filled syringe; Self 
contained syringes and ampules for dispensing 
prepackaged hyaluronic acid and derivatives thereof 
alone, or in combination with other polysaccharides, 
and with or without lidocaine, injected under the skin, 
used to reduce or eliminate fine lines and wrinkles, fill 
scars and contour the lips and face; Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, oncology, 
hematology and in tissue and organ transplantation, 
in ophthalmology and for gastroenterological 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 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, and for the treatment of 
inflammatory disorders; all included in class 5.

ערכות למילוי העור המכילים מזרקים מלאים מראש; מזרקים
ואמפולות המכילות חומצה האלורונית ונגזרותיה הארוזים

מראש לחלוקה לחוד, או בשילוב עם פוליסכרידים אחרים, עם
או בלי לידוקאין, המוזרקים מתחת לעור, המשמשים להפחתת

או העלמת קוים קטנים וקמטים, מילוי צלקות ולתחימת
השפתיים והפנים; תכשירי רוקחות לשימוש בדרמטולוגיה,
אונקולוגיה, המטולוגיה ובהשתלה של רקמות ואיברים,
באופתלמולוגיה ולהפרעות גאסטרואנטרולוגיות; תכשירי

רוקחות לשימוש למניעה וטיפול בהפרעות מערכת העצבים,
מערכת החיסון, מערכת הלב וכלי הדם, מערכת חילוף

החומרים, מערכת הנשימה, מערכת השרירים והשלד, מערכת
אברי המין והשתן, ולטיפול בהפרעות זיהומיות; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MENTOR

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208261 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 629/04/2010



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: Mentor Worldwide LLC

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

Identification No.: 50365

(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

Silicone and saline breast implants; breast implants 
consisting of artificial materials and parts and 
components therefore; plastic surgery products, 
namely, mammary prostheses, tissue expanders, 
facial implants, chin implants, malar implants, 
rhinoplasty prostheses, injection port detectors; 
Medical apparatus and instruments, namely 
reinforcement patch for use as port protector for 
access ports of implantable medical devices such as 
tissue expanders and breast implants; ultrasonic and 
traditional liposuction surgical equipment, namely, 
ultrasonic consoles, ultrasonic generators, pumps, 
cannulae, patient positioners, patient compression 
bandages, aspiration and irrigation apparatus, tubing, 
filters, canisters, liners, and parts and fittings 
therefore;all included in class 10.

שתלי חזה מסיליקון ומלחים; שתלי חזה המכילים חומרים
וחלקים ומרכיבים מלאכותיים; מוצרי ניתוחים פלסטיים, דהינו,
שדיים תותבות, מרחיבי רקמות, שתלי פנים, שתלי סנטר,
שתלי לחיים, תותבות לניתוח פלסטי באף, גלאי פיתחה

לזריקות; מנגנון ומכשירים רפואיים, דהינו, תחבושת תומכת
לשימוש בתור מגן פיתחה עבור פיתחות גישה להתקני השתלה
רפואיים כגון מרחיבי רקמות, ושתלי חזה; ציוד כירורגי אולטרה
סאונד ומסורתי לשאיבת שומן, דהינו, קונסולות אולטרה סאונד,
גנרטורים אולטרה סאונד, משאבות, צינוריות, מקבעים למטופל,

תחבושות לחץ למטופל, מכשירי נשימה ושטיפה, צנרת,
מסננים, מיכלים, תוחמים וחלקים ואביזרים; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

MENTOR

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208262 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 729/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Printed matter, namely books, magazines, pamphlets 
and brochures featuring the lives of famous, historical 
and noteworthy individuals and educational 
materials, namely brochures, pamphlets, study 
guides and workbooks featuring the lives of famous, 
historical and noteworthy individuals, all included in 
class 16.

חומר מודפס, בעיקר ספרים, מגזינים, חוברות, ועלונים
הכוללים חיי אישים מפורסמים, הסטוריים וראויים לציון וחומרים
חינוכיים, בעיקר עלונים, חוברות, מדריכי לימוד וספרי עבודה
הכוללים חיי אישים מפורסמים, היסטוריים וראויים לציון, כולם

כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208758 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 829/04/2010



Owners

Name: A&E Television Networks

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

Identification No.: 67825

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 929/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: A&E Television Networks

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

Identification No.: 67825

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

Sound and video tapes, pre-recorded audio and 
video cassettes, discs and DVD's motion pictures, all 
included in class 9.

סרטי קול ווידאו,קלטות קול ווידאו שהוקלט מראש, דיסקים
וסרטי קולנוע ע"ג DVD, כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208759 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: A&E Television Networks

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

Identification No.: 67825

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

Cable television and television broadcasting services, 
all included in class 38.

טלוויזיה בכבלים ושירותי שידור טלוויזיה, כולם כלולים בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208760 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1129/04/2010
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Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: A&E Television Networks

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

Identification No.: 67825

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

Education and entertainment services, namely cable 
television programs featuring the lives of famous, 
historical and noteworthy individuals, all included in 
class 41.

שירותי חינוך ובידור, בעיקר תוכניות טלוויזיה בכבלים הכוללות
את חיי אישים המפורסמים, הסטוריים וראויים לציון, כולם

כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208761 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Providing multiple users access to a global computer 
information network of the transfer and dissemination 
of a wide range of information and providing online 
databases on the lives of famous, historical and 
noteworthy individuals, including but not limited to 
providing information on magazines, books and 
original editorial content in addition to cable television 
programs, videotapes, video cassettes and related 
products which feature the lives of famous historical 
and noteworthy individuals, all included in class 42.

הספקת גישה מרובת משתמשים לרשת מידע מחשב גלובאלית
של ההעברה והפצה של טווח רחב של מידע והספקת בסיס
מידע מקוון על חיי אישים מפורסמים, הסטוריים וראויים לציון,
כולל אך לא מוגבל להספקת מידע במגזינים, ספרים ותוכן

מאמר מערכת מקורי בנוסף לתוכניות טלוויזיה בכבלים, סרטי
וידאו, קלטות וידאו ומוצרים קשורים הכוללים את חיי אישים
מפורסמים היסטוריים וראויים לציון, כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208762 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1429/04/2010



Owners

Name: A&E Television Networks

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

Identification No.: 67825

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 1529/04/2010



Owners

Name: Von Dutch Company, S.A.

Address: Republic of Panama

Identification No.: 67926

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

Clothing and shoes, all included in class 25. דברי הנעלה והלבשה הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Moose

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209234 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1629/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Mashiah Bechor שם: משיח בכור

Address: כתובת : קניון הראל, ת.ד.40007, מבשרת ציון, ישראל

Identification No.: 32087512מספר זיהוי: 32087512

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rafaelov & Co., Adv.

Address: 84 Itzhak Ben Zvi Rd.  , Tel Aviv, 68104, Israel

שם: רפאלוב ושות', עו"ד

כתובת : דרך יצחק בן צבי 84  , תל אביב, 68104, ישראל

Medical services; included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209458 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1729/04/2010



Dated 10/08/2006 (Section 16) מיום 10/08/2006 (סעיף 16)

Germany No. 30649637 גרמניה מספר: 30649637

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
POLYMER, LATEX 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

Dispersions, in particular colloidal dispersions of 
macromolecules, aqueous dispersions, binder 
dispersions; binders (as included in class 1), 
particularly for use in the manufacture of paper, 
carpets, foams; emulsions, in particular aqueous 
emulsions; chemical impregnations; impregnating 
chemicals; adhesives used in industry; chemical 
thickeners; chemical additives for adhesives; 
unprocessed artificial resins for industrial use; 
chemical additives for bitumen; vulcanisation 
accelerators; vulcanising preparations; chemical 
additives for use in the manufacture of paper, 
carpets, shoes, foams; chemical additives for use in 
the manufacture of concrete; chemical additives for 
cement mortar, plasters (building material), and 
adhesives for tiles; chemical intensifiers for rubber; 
chemical additives for rubber solutions; plastics 
dispersions; unprocessed plastics; all included in 
class 1.

תפזורות, במיוחד תפזורות קולואידים של מקרומולקוליים,
תפזורות מימיות, תפזורות מקשרות; מקשרים (ככל שנכללים
בסוג 1), במיוחד לשימוש ביצר של נייר, שטיחים, קצפים;
תחליבים, במיוחד תחליבים מימיים; עיבורים כימיים; מפרים
כימיים; חומרי דבק המשמשים בתעשייה; מעבים כימיים;

תוספים כימיים לחומרי דבק;שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים
לשימוש בתעשייה; תוספים כימיים לביטומן; מאיצי הגפרה;

תכשירי מגפר; תוספים כימיים לשימוש ביצר של נייר, שטיחים,
קצפים; תוספים כימיים לשימוש ביצר של בטון; תוספים כימיים
לצמנט מלט, מינה טיח (חומרי ביניין), וחומרי דבק לאריחים;
מגברים כימיים לגומי; תוספים כימיים לתמיסות גומיות;

תפזורות פלסטיק; חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

PolymerLatex

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210332 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 1829/04/2010



Owners

Name: PolymerLatex GmbH

Address: Marl, Germany

Identification No.: 43266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 1929/04/2010



Dated 10/08/2006 (Section 16) מיום 10/08/2006 (סעיף 16)

Germany No. 30649637 גרמניה מספר: 30649637

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
POLYMER, LATEX  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: PolymerLatex GmbH

Address: Marl, Germany

Identification No.: 43266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 agents; rubber and goods made therefrom, 
as included in class 17; sealing compounds; 
sealants; semi-processed foams; semi-processed 
plastics; rubber, raw or semi-worked; semi-processed 
goods made from plastics; all included in class 17.

גורמי איטום; גומי וטובין העשויים מחומרים אלה, ככל שנכללים
בסוג 17; תרכובות אטימה; חומרי איטומים; קצפים מעובדים
למחצה; פלסטיק מעובד למחצה; גומי, שאינו מעובד או מעבד
למחצה; טובין מעובדים למחצה העשויים מפלסטיק; הנכללים

כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

PolymerLatex

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210333 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Qualisystems Ltd. שם: קוואליסיסטמס בע"מ

Address: 20 Hacarmel Street  , Ganey Tikva, 55900, 
Israel

כתובת : רחוב הכרמל 20  , גני תקוה, 55900, ישראל

Identification No.: 513538520מספר זיהוי: 513538520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

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

Computer software included in class 9. תוכנת מחשב הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210517 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Qualisystems Ltd. שם: קוואליסיסטמס בע"מ

Address: 20 Hacarmel Street  , Ganey Tikva, 55900, 
Israel

כתובת : רחוב הכרמל 20  , גני תקוה, 55900, ישראל

Identification No.: 513538520מספר זיהוי: 513538520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

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

Software development and design, included in class 
42.

פיתוח ועיצוב תוכנה, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210518 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2229/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the surname לוי, the word שיווק and
the phrase סל הקניות הזול ביותר, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה לוי,
במילה שיווק ובצירוף סל הקניות הזול ביותר, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Rami Levi Shivuk Hashikma Ltd. שם: רמי לוי שיווק השקמה בע"מ

Address: 15 Haoman Street, P.O.B. 52149, Jerusalem, 
91520, Israel

כתובת : רחוב האומן 15, ת.ד.52149, ירושלים, 91520, ישראל

Identification No.: 511086738מספר זיהוי: 511086738

Retail store services and chain store for household 
products; included in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי ורשת חנויות למוצרי צריכה ביתיים;
הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210702 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2329/04/2010



Italy , 06/12/2007 איטליה , 06/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: INDUSTRIE DE NORA S.p.A.

Address: Via Bistolfi 35  , Milan, 20134, Italy

Identification No.: 68303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Anodes for electrometallurgy; all included in class 9. אנודות למטלורגיה חשמלית; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SYNERGY

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210742 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2429/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yael Kisim Ltd. שם: יעל כיסים בע"מ

Address: 8 Hachashmal St., Tel Aviv, 66187, Israel כתובת : רח' החשמל 8  , תל אביב, 66187, ישראל

Identification No.: 513908475מספר זיהוי: 513908475

Leather and synthetic materials bags and wallets; all 
included in class 18.

תיקים וארנקים מעור ומחומרים סינטטים; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210984 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2529/04/2010



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

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

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Advanced Medical Optics, Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place P.O. Box 25162, 
Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 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

Providing an internet website for medical 
professionals and medical patients featuring 
information on ophthalmic medical devices, diagnosis 
and treatments; included in class 44.

אספקת אתר אינטרנט עבור אנשי מקצוע העוסקים ברפואה
ועבור חולים, הכולל מידע על התקנים רפואיים, איבחון

וטיפולים אופטלמיים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211122 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2629/04/2010



Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Retais, namely the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase these goods in a 
retail electronics store; all of the aforesaid services, 
mainly relate to the marketing of scientific, nautical, 
surveying, electric, electronic, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
singaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, compyters and 
peripheral equipment for computers; advertising; 
business management; business administration; 
office functions; providing information relating to 
commodity sales; providing business information; 
commercial information agencies; rental of 
photocopying machines; all included in class 35.

קמעונאות דההינו, איסוף בצוותא, לרווחתם של אחרים, של
מגוון מוצרים, המאפשר ללקוחות לסקור ולרכוש בנוחות מוצרים
כאמור בחנות אלקטרונית קמעונאית; כל השירותים הנזכרים

לעיל בעיקר מתייחסים לשיווק של התקנים ומכשירים
המשמשים במדע, חקירת הים, מחקר, חשמל, אלקטרוניקה,
צילום, קולנוע, אופטיקה, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה
(פיקוח), הצלת חיים והוראה, מחשבים וציוד היקפי עבור
מחשבים; פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית;
תפקודי משרד; הענקת מידע המתייחס למכירות סחורות;

הענקת מידע עסקי; סוכנויות מידע מסחרי; השכרה של מכונות
צילום; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211197 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 2729/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 2829/04/2010



Germany , 18/02/2008 גרמניה , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: SCHAPER & BRUEMMER GmbH & CO. KG

Address: Salzgitter, Germany

Identification No.: 38436

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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gynecological disorders, urological disorders, 
neurological disorders and anti-depressive disorders; 
sanitary preparations; hygienic preparations for 
medical purposes as far as included in class 5; 
dietetic substances adapted for medical use; 
disinfectants; food supplements for medical 
purposes; dietetic substances for non-medical 
purposes, mainly consisting of vitamins, vitamin 
derivatives, enzymes, amino acids, amino acid 
derivatives, mineral substances and/or trace 
elements; food supplements for non-medical 
purposes, mainly consisting of vitamins, vitamin 
derivatives, enzymes, amino acids, amino acid 
derivatives, mineral substances and/or trace 
elements; food for babies; air freshening preparations 
and air purifying preparations for medical purposes, 
as far as included in class 5; mud for baths, oxygen 
baths, bath salts and bath preparations for medical 
and therapeutic purposes, as far as included in class 
5; medicinal teas, herb teas for medical purposes, 
reducing tea for medical purposes; sunburn 
preparations for medical purposes; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות גניקוליוגיות, הפרעות
אורולוגיות, הפרעות נוירולוגיות והפרעות נוגדי דיכאון;

תכשירים סניטריים; תכשירי הגיינה למטרות רפואיות ככל
שנכללים בסוג 5; חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי;
תוספי מזון למטרות רפואיות; חומרים דיאטטיים למטרות שאינן

רפואיות, בעיקר כאלה המכילים ויטמינים, תולדות ויטמין,
אנזימים, חומצות אמינו, תולדות חומצות אמינו, חומרי מינרל או
אלמנטי מעקב; תוספי מזון למטרות שאינן רפואיות, בעיקר
כאלה המכילים ויטמינים, תולדות ויטמין, אנזימים, חומצות

אמינו, תולדות חומצות אמינו, חומרי מינרל או אלמנטי מעקב;
מזון עבור תינוקות; תכשירים לרענון האוויר ותכשירים לטיהור
אוויר למטרות רפואיות, ככל שנכללים בסוג 5;  בוץ עבור
אמבט, אמבט חמצן, מלחי רחצה ותכשירי רחצה למטרות

רפואיות וריפוי, ככל שנכללים בסוג 5; תה רפואי, תה צמחים
למטרות רפואיות, תה בעל מינון מופחת למטרות רפואיות;
תכשירים נגד כוויות למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

REMIFEMIN

Trade Mark No. 211335 מספר סימן

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 2929/04/2010



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

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the sofa image, but in the form 
appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדפות ספה, אלא
בצורה המופיעה בסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

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

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastic; included in class 20.

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

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211496 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3029/04/2010



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

BRITA SPRINN

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211936 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3129/04/2010



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

ט"ו אייר תש"ע - 3229/04/2010



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

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

Filtered water as far as included in class 32; soft 
drinks, products for the preparation of mineral waters, 
products for the preparation of carbonated waters, 
carbonated waters, table waters, waters, spring 
waters, mineral waters; included in class 32.

מים מסוננים ככל שהם נכללים בסוג 32; משקאות קלים,
מוצרים להכנת מים מינרליים, מוצרים להכנת מים מוגזים, מים
מוגזים, מי שולחן, מים, מי תהום, מים מינרליים; הנכללים בסוג

.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

BRITA SPRINN

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211937 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3329/04/2010



Ownersבעלים

Name: B Point Systems Ltd. שם: בי-פוינט מערכות בע"מ

Address: Ha'matechet 1 Industrial Area, Kadima, Israel כתובת : המתכת 1 אזור תעשיה, קדימה, 60920, ישראל

Identification No.: 68702מספר זיהוי: 68702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

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

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

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

Communication services, low voltage electronic 
communication infrastructure services, and 
telecommunication services; included in class 38.

שרותי תקשורת, שירותי תשתיות תקשורת אלקטרונית במתח
נמוך ושרותי תקשורת-רחק; הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

בי פוינט
B Point

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212347 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3429/04/2010



Republic of South Africa , 12/12/2007 דרום אפריקה , 12/12/2007

Priority Date דין קדימה

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212581 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3529/04/2010



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

Technical consultation in the fields of computer 
hardware and software; computer software 
installation, setup, and configuration services; 
computer software and systems integration services; 
data conversion of computer program data or 
information; data recovery services; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for performing queries 
transactions, and for storing, modifying, transmitting 
and receiving information in the fields of personal 
finance, business finance, accounting, banking, bill 
payment, financial planning, tax preparation and tax 
planning, all via computer and communication 
networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the fields 
of personal and business finance and accounting, 
transaction processing, tax preparation and planning, 
tax filing, business process management, and 
financial planning; providing temporary use of non-
downloadable computer software for administering 
employee benefits and payroll, inventory 
management, estimating, job costing, employee time 
tracking, business operations management and 
project management; providing temporary use of non
-downloadable computer software for use in real 
estate and property management, automotive service 
and repair management, construction and building 
management, health care practice management, law 
firm management, non-profit and public sector 
organization management, retail and restaurant 
management, and travel services management; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for managing health care 
information, prescription information, medical history, 
medical billing, patient records, and other medical 
records; computer software for managing medical 
insurance, medical payments, expenses and billing; 
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; data hosting services; hosting software 
programs for use in managing, organizing, and 
sharing data on a computer server and for web-
based collaboration on a global computer network 
and on internal computer networks; technical support 
services; technical support services, namely 
troubleshooting of computer hardware, software, 
data, and database problems; data sharing services; 
all included in Class 42.

ייעוץ טכני בתחומי חומרת ותוכנת מחשבים; שירותי התקנה,
הגדרה וקביעת תצורה של תוכנות מחשב; שירותי אינטגרציית
מערכות ותוכנות מחשב; המרת נתוני תוכנות מחשב או מידע;
שירותי שחזור נתונים; מתן שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות

להורדה; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות
להורדה לצורך ביצוע שאילתות בנושא עסקאות, ולצורך

שמירה ,שינוי, העברה וקבלת מידע בתחום הפיננסי-אישי,
פיננסי-עסקי, חשבונאות, בנקאות, תשלומי חשבון, תכנון
פיננסי, הכנת מסים ותכנון מסים, הכל באמצעות רשתות

תקשורת ומחשבים; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן
ניתנות להורדה לשימוש בתחום הפיננסי אישי ועסקי

וחשבונאות, עיבוד עסקאות, הכנת מסים ותכנון מסים, הגשת
מסים, ניהול תהליכים עסקיים,  ותכנון פיננסי; מתן שימוש זמני
בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לצורך ניהול הטבות
וגיליונות שכר לעובדים, ניהול מלאי, אומדן, עלות עבודה,
מעקב אחר זמני עבודה של עובדים, ניהול פעולות עסקיות
וניהול פרויקטים; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן

ניתנות להורדה לצורך ניהול נדל"ן ורכוש, טיפולים לכלי רכב
וניהול תיקונים, ניהול קונסטרוקציה ובניה, ניהול שירותים
רפואיים, ניהול משרדי עורכי דין, ניהול ארגונים ללא מטרות
רווח במגזר הציבורי, ניהול קמעונאי ומסעדות, ניהול שירותי
נסיעות; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות

להורדה לצורך ניהול מידע רפואי, מידע תרופתי, היסטוריה
רפואית, חיובים רפואיים, תיקי חולים ותיקים רפואיים אחרים;
תוכנות מחשב לניהול ביטוח רפואי, תשלומים עבור שירותי

רפואה, הוצאות וגביה; מתן שימוש זמני בכלים ותבניות לפיתוח
תוכנות שאינן ניתנות להורדה לניהול מידע; מתן שימוש זמני
בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לצורך שיתוף מידע עם
אחרים; שירותי אחסון מידע; אחסון תוכנות מחשב לצורכי

ניהול, ארגון ושיתוף מידע בשרת מחשב ולצורך שיתוף פעולה
מבוסס באינטרנט ברשת מחשבים גלובלית וברשתות מחשב
פנימיות; שירותי תמיכה טכנית; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו
איתור וטיפול בתקלות בחומרת מחשב, תוכנות מחשב, נתונים
ובעיות במאגרי נתונים; שירותי שיתוף מידע; הנכללים כולם

בסוג 42.

ט"ו אייר תש"ע - 3629/04/2010



Owners

Name: INTUIT INC.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 41197

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 3729/04/2010



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: JLO HOLDING COMPANY, LLC

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

Identification No.: 58818

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד.3726, כפר נטר, 40593, ישראל

Perfumery products, namely, perfumes and eau de 
toilette; body lotions and shower gel; all included in 
class 3.

מוצרי תמרוקיה, שהם, בשמים ומי טואלט; תחליבי גוף וג'ל
מקלחת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

תשוקה

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212783 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3829/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words טסט, ליין, and the
combination מעבדות לבדיקת רכב separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים טסט, ליין,
ובצרוף המילים מעבדות לבדיקת רכב בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בעלים

שם: גמא טסט ליין (ישראל) מעבדות לבדיקת רכב בע"מ

כתובת : רחוב כתב סופר 4 גבעת שאול, ירושלים, 95478, ישראל

מספר זיהוי: 511709933

Vehicle test labratories; all inlcued in class 45. מכון לרישוי ובדיקת רכב; מעבדות לבדיקת רכב; הנכללים כולם
בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212850 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 3929/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the numeral 1 and the words TOP 
and FORMULA, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 1 ובמילים
TOP ו-FORMULA, 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: Green Hills Holding Company

Address: 4135 Latigo Drive, Reno, Nevada, 89519, 
U.S.A.

Identification No.: 70364

(Nevada 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

Chemical automotive additives for the crankcase and 
fuel system, radiator flush and radiator additives to 
prevent rust, brake fluid, transmission fluid, and 
hydraulic oil synthetic automatic transmission fluids; 
all included in class 1.

תוספים כימיים למכוניות עבור גל הארכובות ומערכות דלק,
נוזל צינון ותוספים לרדיאטור למניעת חלודה, נוזל לבלמים, נוזל

תמסורת, שמנים הידרוליים, סינטטיים ונוזלי תמסורת
אוטומטית; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213044 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4029/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the numeral 1 and the words TOP 
and FORMULA, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 1 ובמילים
TOP ו-FORMULA, 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: Green Hills Holding Company

Address: 4135 Latigo Drive, Reno, Nevada, 89519, 
U.S.A.

Identification No.: 70364

(Nevada 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

Motor oils, diesel oils, greases, gear oils,automotive 
and industrial lubricants, all of a synthetic or 
petroleum base; all included in class 4.

שמני מנוע, שמני דיזל, שמנים, שמני הילוכים, חומרי סיכה
ממנועים ותעשייתיים, כולם על בסיס סינטתטי או נפט;

הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213045 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4129/04/2010



Ownersבעלים

Name: SIBAT INDUSTRIES LTD שם: סיבט תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 68, Kibutz Einat, Israel כתובת : ת.ד.68, קיבוץ עינת, ישראל

Identification No.: 513475954מספר זיהוי: 513475954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Halamish, Adv.

Address: P.O.B. 18189, Tel Aviv, Israel

שם: עמית חלמיש, עו"ד

כתובת : ת"ד 18189, תל אביב, ישראל

Aluminum porducts: canopy, awning, pop-up awning, 
retractable awnings, lateral arm awnings, side arm 
awnings, drop arm awnings canopies, marquee, 
pergola, skylight, aluminium screen, solarium 
(sunrooms), protective covers and all shading goods; 
all goods included in class 6.

מוצרי אלומיניום, דהיינו סוככים, סוככי זרועות, מרקיזות,
פרגולות, חלונות גג (לרבות צוהר), מחיצת אלומיניום, חדרי

שמש, פנלים מבודדים וכל מוצרי הצללה; כל הסחורות הנכללות
בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213072 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4229/04/2010



Owners

Name: NEW ERA DESIGN, LLC

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

Identification No.: 68917

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Clothing, namely, jeans, shirts, coats, jackets, 
raincoats, sweaters, pants, shorts, socks, shoes, 
hats, gloves and scarves; all included in class 25.

ביגוד, קרי, ג'ינסים, חולצות, מעילים, ג'קטים, מעילי גשם,
סוודרים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, גרביים, נעליים, כובעים,

כפפות וצעיפים; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

RECESS

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213113 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4329/04/2010



Owners

Name: CARLO PAZOLINI TM GLOBAL SERVICE 
LIMITED

Address: Dublin, Ireland

Identification No.: 68946

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

עור וחיקוי עור, טובין העשויים מחומרים אלה שאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, מטענים ומזוודות; מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; כולם כלולים

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213213 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4429/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תיכון ושיר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Tedy Productions (1992) Ltd. שם: טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ

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

Identification No.: 511649535מספר זיהוי: 511649535

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

Live performances and stage shows; production, 
directing and performance of programs for television, 
radio, internet and cellular media; production studios; 
organization and arrangement of cultural and 
entertainment contests; movie studios; editing 
studios; representation and promotion of artists; 
theatre; dissemination of  entertainment and 
educational material; production of comedy, drama, 
music, dance and art shows; production of discs and 
musical recordings; entertainment and cultural 
services, all included in class 41.

הופעות חיות ומופעי במה; הפקה, בימוי והצגה של תוכניות
לטלויזיה, רדיו, אינטרנט ומדיה סלולרית; אולפני הפקה; ארגון
ועריכה של תחרויות בידור ותרבות; אולפני הסרטה; אולפני
עריכה; ייצוג וקידום של אמנים; תיאטרון; הפצת תוכן בתחום
הבידור והאמנות; הפקת מופעי קומדיה, דרמה, מוזיקה, ריקוד
ואמנות; הפקת תקליטורים והקלטות מוזיקליות; שירותי בידור

ותרבות, הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

תיכון השיר שלנו

Application Date 28/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213536 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4529/04/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים אדום ושחור הנראים בסימן.

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

FOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
KIDS 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: 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

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

ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש לילדים; כל הסחורות נכללות בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213621 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4629/04/2010



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

AUTO 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: 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, namely, 
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, דהיינו, תוכניות ותוכנות במדיה
מוקלטת, ומועבר דיגיטאלית, למחשבים אישיים, קונסולים
למשחקי ווידאו, התקנים ידניים למחשוב, התקנים ניידים

למחשוב, והתקנים אחרים למחשוב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

GRAND THEFT AUTO

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213752 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4729/04/2010



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

AUTO 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: 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 services, namely, production of 
computer game programs and software for 
entertainment purposes and providing information in 
the fields of computer games, computer game 
software and entertainment via the internet; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, הפקת תוכניות ותוכנות משחקי מחשב
למטרות בידור ואספקת מידע בתחומים של משחקי מחשב,
תוכנות משחקי מחשב ובידור דרך האינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

GRAND THEFT AUTO

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213753 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4829/04/2010



The mark is limited to the colours yellow, gold and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, זהב ואדום הנראים בסימן.

The mark consists of a yellow and gold chiseled H, 
and a red double arrow to the left of the H with a red 
underline

הסימן מורכב מהאות H בצבע צהוב זהב, מחץ כפול אדום
לשמאל האות H, ומקו תחתון אדום.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS, LLC

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

Identification No.: 34198

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Books, magazines, newsletters, educational 
materials, printed matter; all included in class 16.

ספרים,מגזינים, כתבי עת, חומרים חינוכיים, חומר מודפס; הכל
כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213960 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 4929/04/2010



The mark is limited to the colours yellow, gold and 
red as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, זהב ואדום הנראים בסימן.

The mark consists of a yellow and gold chiseled H, 
and a red double arrow to the left of the H with a red 
underline

הסימן מורכב מהאות H בצבע צהוב זהב, מחץ כפול אדום
לשמאל האות H, ומקו תחתון אדום.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS, LLC

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

Identification No.: 34198

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Communication services; cable, television, digital 
television, satellite, Internet and radio broadcasting 
services; transmission services, namely transmission 
to mobile devices, computer networks, video-on-
demand, podcast and webcast services; all included 
in class 38.

שירותי תקשורת; שירותי שידור בכבלים, טלוויזיה, טלוויזיה
דיגיטלית, לוויין, אינטרנט ורדיו; שירותי תמסורת, בעיקר,
שירותי תמסורת להתקנים ניידים, רשתות מחשב, וידאו

בדרישה (VOD), פודקאסט ווובקאסט; הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213961 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5029/04/2010



The mark is limited to the colours yellow, gold and 
red as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, זהב ואדום הנראים בסימן.

The mark consists of a yellow and gold chiseled H, 
and a red double arrow to the left of the H with a red 
underline

הסימן מורכב מהאות H בצבע צהוב זהב, מחץ כפול אדום
לשמאל האות H, ומקו תחתון אדום.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Education and entertainment services, including 
cable and television programming; educational and 
entertainment services, including the production 
and/or editing and/or distribution and/or presentation 
of programs for television, cable television, digital 
television, satellite television and radio; entertainment 
and educational services in the nature of multimedia 
programming distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media in the field of 
history, historical settings, historical dramas and 
historical subjects and individuals and information 
regarding same provided via a global computer 
network; television program syndication; providing 
newsletters in the field of history, historical settings, 
historical dramas and historical subjects and 
individuals via email; providing online games; all 
included in class 41

שירותי חינוך ובידור, כולל  תוכניות כבלים וטלוויזיה; שירותי
חינוך ובידור, כולל  הפקה ו/או עריכה  ו/או הפצה ו/או  הצגה

של תוכנית עבור טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה דיגיטלית,
טלוויזיה בלוין ורדיו; שירותי בידור וחינוך  כגון  תוכניות

מולטימדיה  המופצת  באמצעות  פלטפורמות שונות וסוגים
מרובים של שידור בשטח של היסטוריה, סביבה

היסטורית  ,דרמה היסטורית ונושאים  ואישים הסטורים ומידע
אודותם   באמצעות  רשת מחשבים  גלובאלית ; איגוד תוכנית
טלוויזיה;  הספקת  עלונים בתחום  ההיסטוריה ,  סביבה
היסטורית , דרמה היסטורית ונושאים  ואישים  הסטורים

באמצעות א י מיילים;  הספקת משחקים ברשת; כולם נכללים
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213962 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5129/04/2010



Owners

Name: A&E TELEVISION NETWORKS, LLC

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

Identification No.: 34198

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 5229/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה דנטל
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: ZIMMER, INC.

Address: Warsaw, Indiana, U.S.A.

Identification No.: 3269

(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

Dental apparatus and instruments, artificial bones for 
implanting; parts of artificial bones for implanting in 
natural bone; dental implants, artificial teeth and 
dental prostheses as well as pins for artificial teeth 
and dental bits; all included in class 10

התקנים ומכשירים דנטליים; עצמות מלאכותיות להשתלה;
חלקים של עצמות מלאכותיות להשתלה בעצמות טבעיות;
שתלים דנטליים, שיניים תותבות ופרותזות כמו גם פינים
לשיניים תותבות חלקים דנטליים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

זימר דנטל

Application Date 07/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213982 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5329/04/2010



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

OVA 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: BIONICHE LIFE SCIENCES INC.

Address: Belleville, Ontario, Canada

Identification No.: 52238

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Veterinary apparatus and instruments including 
intravaginal sponges; all included in class 10.

התקנים וכלים וטרינריים הכוללים ספוגים אינטראוגינליים;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

OVA-GEST

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213998 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5429/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word JOBS and the phrase כל
.but in the combination of the mark ,המשרות בישראל

JOBS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירוף כל המשרות בישראל, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Classified employment ads, on line search for 
employees and offer of employment opportunities 
through on line classified ads or through similar mass 
market communication or cellular communication 
systems; presentation of employment offers from 
various sources and the advertising of the 
employment offers, inter alia a single on line data 
base; on line data bases or mass market 
communication networks or on cellular 
communication networks in the employment industry; 
operation of on line data base on the Internet or on 
mass marketing communication systems or on 
cellular communication systems in the employment 
industry; distribution, reuse, storage and presentation 
of on line data or cellular in the employment industry; 
electronic or cellular trading billboards including inter 
alia the Internet; sales promotion, marketing and 
advertising on the internet or no similar mass market 
communication or on cellular networks; job 
placement services, employment placement and 
recruiting; inter alia through the Internet or through 
similar mass market communication or cellular 
networks; all included in class 35.

לוחות דרושים, ביקוש והצעות עבודה באמצעות לוחות מודעות
מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות או
סלולאריות; ריכוז הצעות עבודה ממקורות שונים ופרסום

ההצעות במקור מידע מקוון או סלולארי אחד, לרבות באתר
אינטרנט אחד; מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות
תקשורת המוניות דומות או סלולאריות בתחום התעסוקה;
תפעול מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות תקשורת

המוניות דומות או סלולאריות בתחום התעסוקה; הפצה, אחזור,
אחסנה של מידע מקוון או סלולארי בתחום התעסוקה; לוחות

מסחר אלקטרוניים ומקוונים או סלולאריים, בין השאר
באינטרנט; קידום מכירות, שיווק ופרסום באינטרנט או ברשתות
תקשורת המוניות דומות או סלולאריות; מתן שירותי תעסוקה,

גיוס והשמת עובדים, בין השאר באמצעות האינטרנט או
באמצעות רשתות תקשורת המוניות דומות או סלולאריות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214118 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5529/04/2010



Ownersבעלים

Name: ALL U NEED LTD. שם: אול יו ניד בע"מ

Address: 6 Habonim Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב הבונים 6  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 513543652מספר זיהוי: 513543652

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Raved, Magriso, Benkel & Co., Adv.

Address: 37 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33242, Tel 
Aviv, 64928, Israel

שם: ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 37, ת.ד.33242, תל אביב, 64928,
ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 5629/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Address: Bangkok, Thailand

Identification No.: 69151

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

Beer, ginger beer, malt beer; all included in class 32. בירה, בירה ג'ינג'ר, בירה מאלט; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214129 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5729/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, פתח תקוה, 49002,
ישראל

Identification No.: 511525677מספר זיהוי: 511525677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

Cosmetic products included in class 3. תכשירי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214130 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5829/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, פתח תקוה, 49002,
ישראל

Identification No.: 511525677מספר זיהוי: 511525677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

Cosmetic products included in class 3. תכשירי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

LANDAU LABORATOIRES

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214131 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 5929/04/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, פתח תקוה, 49002,
ישראל

Identification No.: 511525677מספר זיהוי: 511525677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

Cosmetic products included in class 3. תכשירי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214132 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, פתח תקוה, 49002,
ישראל

Identification No.: 511525677מספר זיהוי: 511525677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

Cosmetic products included in class 3. תכשירי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

GIGI ECOLOGY

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214133 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6129/04/2010



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

MAKE UP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD. שם: ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ

Address: 7 Hamifalim Street Kiryat Arye, Petach Tikva, 
49002, Israel

כתובת : רחוב המפעלים 7 קרית אריה, פתח תקוה, 49002,
ישראל

Identification No.: 511525677מספר זיהוי: 511525677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ram Ephrati, Adv.

Address: 120 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67443, Israel

שם: רם אפרתי, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 120  , תל אביב, 67443, ישראל

Cosmetic products included in class 3. תכשירי קוסמטיקה הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

DEMI MAKE UP

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214134 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: BITUM LTD. שם: ביטום בע"מ

Address: 4 Hayitzera Street, P.O.B. 10175, Haifa Bay, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 4, ת.ד.10175, מפרץ חיפה, ישראל

Identification No.: 511637340מספר זיהוי: 511637340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Staiman - Benzaken, Adv.

Address: 7 Giborei Israel, P.O.B. 8516, Netanya, 42504, 
Israel

שם: שטיימן - בן זקן, עו"ד

כתובת : גיבורי ישראל 7, ת.ד.8516, נתניה, 42504, ישראל

Sealing materials; included in lcass 17. חומרי איטום; הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214145 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: BITUM LTD. שם: ביטום בע"מ

Address: 4 Hayitzera Street, P.O.B. 10175, Haifa Bay, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 4, ת.ד.10175, מפרץ חיפה, ישראל

Identification No.: 511637340מספר זיהוי: 511637340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Staiman - Benzaken, Adv.

Address: 7 Giborei Israel, P.O.B. 8516, Netanya, 42504, 
Israel

שם: שטיימן - בן זקן, עו"ד

כתובת : גיבורי ישראל 7, ת.ד.8516, נתניה, 42504, ישראל

Sealing materials; included in lcass 17. חומרי איטום; הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214146 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6429/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: BITUM LTD. שם: ביטום בע"מ

Address: 4 Hayitzera Street, P.O.B. 10175, Haifa Bay, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 4, ת.ד.10175, מפרץ חיפה, ישראל

Identification No.: 511637340מספר זיהוי: 511637340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Staiman - Benzaken, Adv.

Address: 7 Giborei Israel, P.O.B. 8516, Netanya, 42504, 
Israel

שם: שטיימן - בן זקן, עו"ד

כתובת : גיבורי ישראל 7, ת.ד.8516, נתניה, 42504, ישראל

Sealing materials; included in lcass 17. חומרי איטום; הנכללים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214147 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6529/04/2010



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

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 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214217 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6629/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; dentifrices, creams; all included in class 3.

סבונים; בישום, שמנים אתרים, תמרוקים, תרחיצי שיער;
תכשירים לניקוי שיניים, קרמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214223 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6729/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Plasters for wound dressing, gauze for dressings, 
breast-nursing pads; disinfectants for all purposes, 
wound fill material for medical purposes; gel pads for 
medical purposes; breastmilk and processed 
breastmilk, products made out of breastmilk; all 
included in class 5.

פלסטרים לחבישת פצעים, גאזה לחבישה, פדים להנקה; חומרי
חיטוי לכל מטרה; חומר מילוי לפצעים למטרות רפואיות; פדים
של ג'ל למטרות רפואיות; חלב אם וחלב אם מעובד, מוצרים

העשויים מחלב אם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214224 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6829/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and computer software, namely, 
educational software for pregnant and breastfeeding 
women as well as for healthcare professionals; 
peripheral devices, data carriers, namely compact 
discs, floppy discs, cassettes, tapes for pregnant and 
breastfeeding women as well as for healthcare 
professionals, magnetic and electronic identity cards; 
milk scales, baby scales; all included in class 9.

חומרת מחשב ותוכנת מחשב, דהיינו תוכנה לחינוך לנשים
בהריון ומניקות וגם לאנשי מקצוע לטיפול בריאותי; התקנים
היקפיים, נשאי נתונים, דהיינו תקליטורים, דיסקים גמישים,
קסטות, קלטות לחינוך של נשים בהריון ומניקות וגם של אנשי
מקצוע לטיפול בריאותי; כרטיסי זיהוי מגנטיים ואלקטרוניים;

משקלי חלב, משקלי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214225 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 6929/04/2010



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

Suture materials, electrical apparatus and 
instruments for medical purposes; medical suction 
and therapy apparatus; vacuum pumps for medical 
purposes; collecting containers, secretion containers 
and bags; medical apparatus for air supplying, 
vacuum, oxygen and other medical gases; diagnostic 
apparatus for medical purposes; testing apparatus for 
medical purposes, including testing apparatus for 
breastmilk; obstetric apparatus; ventouses, forceps; 
incubators for newborns; lamps, ultraviolet ray lamps 
and phototherapy lamps for medical purposes; breast 
pumps; breastshields; feeding bottles; bags and 
containers for storing, freezing, preserving, 
transporting, heating and feeding of breastmilk for 
medical purposes; feeding bottles for medical 
purposes; apparatus, instruments and appliances, all 
for medical purposes for ingestion of nutrition and 
medicals inparticular for premature babies, babies 
and children; breast shells, nipple formers, nipple 
shields; nipple care products for medical purposes; 
dummies (teats) for babies; bags and containers for 
steam cleaner and sterilizers for medical purposes; 
cooling bags for medical purposes; support 
stockings, stockings for varices and supporting 
clothes for medical purposes; all included in class 10.

רכיבים לתפירה, מכשירים וכלים חשמליים למטרות רפואיות;
מכשירי שאיבה ותרפיה רפואיים; משאבות יניקה למטרות
רפואיות; מיכלי איסוף, מיכלים ושקיות להפרשות; מכשירים
רפואיים לאספקת אוויר, יניקה, חמצן וגזים רפואיים אחרים;
מכשיר מאבחן למטרות רפואיות; מכשיר בוחן למטרות

רפואיות, כולל מכשיר בוחן לחלב אם; מכשיר מיילדות; מכשירי
וואקום, מלקחיים; אינקובטורים לתינוקות שזה עתה נולדו;
מנורות, מנורות קרני אולטרה סגוליים ומנורות תרפיה באור
למטרות רפואיות; משאבות חזה; מגני חזה; בקבוקי האכלה;
שקיות ומיכלים לאחסון, הקפאה, שמירה, העברה, חימום
והאכלה של חלב אם למטרות רפואיות; בקבוקי האכלה

למטרות רפואיות; מכשירים, כלים ומתקנים, כולם למטרות
רפואיות לבליעה של תזונה ותרופות במיוחד לפגים, תינוקות
וילדים; קונכיות לחזה, מעצבי פטמות, מגני פטמות; מוצרי
טיפול בפטמות למטרות רפואיות; דמה (פטמות) לתינוקות;
שקיות ומיכלים לניקוי וחיטוי בקיטור למטרות רפואיות; שקיות
קירור למטרות רפואיות; גרביוני תמיכה, גרביונים לדליות
ובגדים לתמיכה למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214226 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7029/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 7129/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Electric heaters, for feeding bottles, steam cleaner 
and sterilizers; pasteurizers; all included in class 11.

מחממים חשמליים לבקבוקי האכלה, מנקי ומחטאי קיטור;
מפסטרים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214227 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7229/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trunks and traveling bags; bags, traveling trunks, 
trunks, suitcases, rucksacks and sling straps, 
inparticular for the transport of breastpumps and 
vacuumpumps; slings for carrying infants; umbrellas, 
parasols and walking sticks; all included in class 18.

תיבות ותיקי טיולים; תיקים, תיבות טיולים, תיבות, מזוודות,
תרמילי גב, רצועות מתלה, במיוחד עבור הובלה של משאבות

חזה ומשאבות יניקה; מתלים לנשיאת פעוטות; מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214228 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7329/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Bottles; bags and containers for storing, freezing, 
preserving, transporting, heating and feeding of 
breast milk; bags and containers for steam cleaner 
and sterilizers; drinking cups; non-electric heaters for 
bottles; all included in class 21.

בקבוקים; שקים ומיכלים לאחסון, הקפאה, שימור, העברה,
חימום והאכלה של חלב אם; שקים ומיכלים לניקוי וחיטוי
בקיטור; כוסות שתייה; מחממים שאינם חשמליים עבור

בקבוקים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214229 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7429/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Ladies underwear for expectant and nursing mothers, 
namely panty, maternity supporting brief and belt, 
nursing bra, camisole, undershirt, tank top` 
brassieres and underwear, including elastic clothes 
for mothers before and after birth; all included in 
class 25.

לבני נשים לאמהות בהריון ומיקות, דהיינו תחתונים, לבנים
קצרים וחגורת תמיכה לאמהות, חזיה להנקה, תחתונית, גופיה,
חולצת כתפיות; חזיות והלבשה תחתונה, כולל בגדים אלסטיים

עבור אמהות לפני ואחרי לידה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214230 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7529/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preservation, analyzing, separation, isolation of 
components, converting and pasteurization of breast 
milk; all included in class 40.

שימור, ניתוח, הפרדה, בידוד של רכיבים, המרה ופיסטור של
חלב אם; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214231 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7629/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 in the field of breastfeeding, phototherapy 
and healthcare, education information in the field of 
breastfeeding, phototherapy and healthcare, training 
in the use and operation of breastfeeding, 
phototherapy and healthcare; all included in class 41.

חינוך בתחום ההנקה, ריפוי באור וטיפול רפואי; מידע לחינוך
בתחום ההנקה, ריפוי באור וטיפול רפואי; הדרכה בשימוש
ותפעול של ההנקה, ריפוי באור וטיפול רפואי; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214232 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7729/04/2010



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: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical services in the field of home care services, 
medical services in the field of breastfeeding, 
phototherapy and healthcare; rental of breast pumps 
and vacuum pumps; services of a breast milk bank, 
inparticular collecting, storing, administrating and 
distributing of breast milk; all included in class 44.

שירותים רפואיים בתחום שירותי טיפולי בית; שירותים רפואיים
בתחום ההנקה, ריפוי באור וטיפול רפואי; השכרה של משאבות
לחזה ומשאבות וואקום; שירותי בנק חלב אם, במיוחד איסוף,
אחסון, ניהול והפצה של חלב אם; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

MEDELA

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214233 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7829/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214306 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 7929/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214307 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8029/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastic; included in class 20.

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

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214308 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8129/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט לזכוכית לצורכי
בניה); כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס שאינם כלולים בסוגים

אחרים;  הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214309 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8229/04/2010



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: 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

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

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

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214310 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8329/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214311 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8429/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Advertising; included in class 35. פרסומות; הנכללות בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214312 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8529/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214313 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8629/04/2010



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

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: 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 game programs and software, namely, 
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.

תוכנות ותוכניות משחקי מחשב, בעיקר, תוכניות ותוכנות על
מדיה מוקלטת למשלוח דיגיטלי למחשבים אישיים, לוחות

בקרת משחקי מחשב, אמצעי מיחשוב נישאים, אמצעי מיחשוב
נייד, ואמצעי מיחשוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

X COM

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214322 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8729/04/2010



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

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: 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

Entertainment services, namely, production of 
computer game programs and software for 
entertainment purposes and providing information in 
the fields of computer games, computer game 
software and entertainment via the Internet; all 
included in class 41.

שירותי בידור, בעיקר, ייצור של תוכנות ותוכניות מחשב
למטרות בידור ואספקת מידע בתחום של משחקי מחשב,

תוכנות משחקי מחשב ובידור דרך אינטרנט; הכל כלול בסיווג
41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

X COM

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214323 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8829/04/2010



New Zealand No. 795019 ניו זילנד מספר: 795019

Dated 17/03/2008 (Section 16) מיום 17/03/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3709575 ארה"ב מספר: 3709575

Dated 24/03/2008 (Section 16) מיום 24/03/2008 (סעיף 16)

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France , 17/03/2008 צרפת , 17/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESSENCE, 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

Chemical products for use in cosmetic, body care, 
care products for skin and hair, personal hygiene 
industries. Solutions made up of blended chemical 
products for use in cosmetic, body care, care 
products for skin and hair, personal hygiene 
industries; all included in class 1.

מוצרים כימיים לשימוש בקוסמטיקה, טיפוח הגוף, מוצרי טיפוח
לעור ולשיער, תעשיות היגיינה אישית. תמיסות העשויות

ממוצרים כימיים מהולים לשימוש בקוסמטיקה, טיפוח הגוף,
מוצרי טיפוח לעור ולשיער, תעשיות היגיינה אישית; הנכללים

כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214354 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 8929/04/2010



Owners

Name: Rhodia Chimie

Address: Aubervilliers, France

Identification No.: 63089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 9029/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 9129/04/2010



New Zealand No. 795019 ניו זילנד מספר: 795019

Dated 17/03/2008 (Section 16) מיום 17/03/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3709575 ארה"ב מספר: 3709575

Dated 24/03/2008 (Section 16) מיום 24/03/2008 (סעיף 16)

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France , 17/03/2008 צרפת , 17/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESSENCE, 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: Rhodia Chimie

Address: Aubervilliers, France

Identification No.: 63089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Soaps. Perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions. Dentifrices; all included in class 3.

סבונים. בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, תחליבי שיער.
משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 214355 מספר סימן

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 9229/04/2010



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: Nova Chemicals (International) S.A.

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 48021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Unprocessed synthetic resins, namely polyolefin 
resins for further use in the manufacture of extrusion, 
injection, blow-molded and roto-molded articles, 
extrusion, cast and blown film; all included in class 1.

שרפים סינתטיים, דהינו שרפים פוליאולפיניים לשימוש נוסף
בייצור פריטי שיחול, הזרקה, מעוצבים בנשיפה ומעוצב

ברוטציה, סרט שיחול, יציקה ונשיפה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

SURPASS

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214368 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9329/04/2010



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: Nova Chemicals (International) S.A.

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 48021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Processed synthetic resins, namely polyolefin resins 
in the form of blocks, bars, pellets or in extruded form 
for further use in the manufacture of extrusion, 
injection, blow molded and roto-molded articles and 
extrusion, cast and blown film; all included in class 
17.

שרפים סינתטיים, דהינו שרפים פוליאולפיניים בצורה של
בלוקים, מטילים, טבליות או בצורה משוחלת לשימוש נוסף
בייצור של פריטי שיחול, הזרקה, מעוצבים בנשיפה ומעוצבים
ברוטציה, סרט שיחול, יציקה ונשיפה; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

SURPASS

Application Date 25/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214369 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9429/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words העצמת היופי הטבעי
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים העצמת
היופי הטבעי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Orna Palencia שם: אורנה פלנסיה

Address: כתובת : רחוב המייסדים 14/17  , כפר סבא, ישראל

Identification No.: 56472673מספר זיהוי: 56472673

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ben-Moshe, Adv.

Address: 1/3 Kalisher St., Tel Aviv, 65603, Israel

שם: בן-משה, עו"ד וגישור

כתובת : רח' קלישר 1/3, תל אביב, 65603, ישראל

Facial treatments, permanent hair removal, hair 
removal by natural vax, hair removal by organic wax, 
permanent makeup by natural materials, makeup by 
natural materials, permanent makeup by organic 
materials, makeup by organic materials, professional 
makeup, pedicure, manicure, nails construction, 
massages; all included in class 44.

טיפול פנים, הסרת שיער לצמיתות, הסרת שיער בשעווה
טבעית, הסרת שיער בשעווה אורגנית, איפור קבוע בחומרים
טבעיים, איפור בחומרים טבעיים, איפור קבוע בחומרים

אורגניים, איפור בחומרים אורגניים, איפור מקצועי, פדיקור,
מניקור, בניית ציפורניים, עיסויים; כולם נכללים בסוכ 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214375 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9529/04/2010



Owners

Name: ARKAS DENIZCILIK VE NAKLIY AT ANONIM 
SIRKETI

Address: Alsancak, Konak-Izmir, Turkey

Identification No.: 69266

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

Land, air and sea transport of travelers, tour 
organization  services, message and goods delivery 
by courier; rental of land, air and sea vehicles; rental 
of parking place and garage, boat storage, pipeline 
transport services; electricity distribution, water 
supplying, sea rescue services, storage and 
packaging of foods, storage and transport of trash 
and water; all incldued in class 39.

הובלת נוסעים דרך היבשה, האוויר והים, שירותי ארגון טיולים,
משלוח הודעות וטובין על די דואר; השכרת כלי רכב לתנועה
ביבשה, אוויר ומים; השכרת מקום חנייה וחניונים, מחסן

לסירה, שירותי הובלה באמצעות קו צינורות; חלוקת חשמל,
אספקת מים, שירותי הצלה וחילוץ ימי, אריזה ואחסנה של

טובין, אחסנה והובלה של אשפה ופסולת; הנכללים כולם בסוג
.39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214392 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9629/04/2010



Canada , 06/03/2008 קנדה , 06/03/2008

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

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, computer 
cables, 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.

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,  כבלי מחשב, 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 BOLD

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214401 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9729/04/2010



Canada , 06/03/2008 קנדה , 06/03/2008

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 (Global Positioning System) 
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 BOLD

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214402 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9829/04/2010



Canada , 06/03/2008 קנדה , 06/03/2008

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 (Global Positioning 
System) 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 , לטלקומוניקציה 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 BOLD

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214403 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 9929/04/2010



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: Farouk Systems, Inc.

Address: 250 Pennbright, Suite 150  , Houston, Texas, 
77090, U.S.A.

Identification No.: 67095

(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

There is no priority claim for the following goods: 
Electric hair appliances. Priority is claimed in respect 
of the following goods: Electric hair curling irons, hair 
styling irons, hair straightening irons, and hair flat 
irons; all included in class 9.

אין תביעת דין קדימה לגבי הסחורות הבאות: מכשירים
חשמליים לשיער. דין הקדימה נתבע לגבי הסחורות הבאות:
מגהצים חשמליים לסלסול שיער, מגהצים חשמליים לעיצוב
שיער, מגהצים חשמליים ליישור שיער, ומגהצים חשמליים

להחלקת שיער; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services for which priority is not claimed סחורות/שירותים לגביהם לא נטען דין קדימה

There is no priority claim for the following 
goods: Electric hair appliances. Priority is 
claimed in respect of the following goods: 
Electric hair curling irons, hair styling irons, 
hair straightening irons, and hair flat irons; 
all included in class 9.

אין תביעת דין קדימה לגבי הסחורות הבאות:
מכשירים חשמליים לשיער. דין הקדימה נתבע לגבי
הסחורות הבאות: מגהצים חשמליים לסלסול שיער,
מגהצים חשמליים לעיצוב שיער, מגהצים חשמליים
ליישור שיער, ומגהצים חשמליים להחלקת שיער;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class 9 סוג: 9

U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

VELOCITY

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214427 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10029/04/2010



Germany , 28/02/2008 גרמניה , 28/02/2008

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: Rheinmetall Landsysteme GmbH

Address: Dr.-Hell-Strasse 6  , Kiel, 24107, Germany

Identification No.: 69276

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

Manned and unmanned turrets and turret modules as 
vehicle parts for vehicles (abovementioned goods if 
in class 12); all included in class 12.

צריחים וחלקי צריחים מאויישים ובלתי מאויישים כחלקי רכב
עבור רכבים (הסחורות הנ"ל ככל שנכללות בסוג 12); הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

LANCE

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214449 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10129/04/2010



Germany , 28/02/2008 גרמניה , 28/02/2008

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: Rheinmetall Landsysteme GmbH

Address: Dr.-Hell-Strasse 6  , Kiel, 24107, Germany

Identification No.: 69276

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

Manned and unmanned turrets and turret modules as 
vehicle parts for armoured vehicles(abovementioned 
goods if in class 12); all included in class 12.

צריחים וחלקי צריחים מאויישים ובלתי מאויישים כחלקי רכב
עבור רכבים משוריינים (הסחורות הנ"ל ככל שנכללות בסוג

12); הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

LANCE

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214450 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10229/04/2010



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

SWISS 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: Wenger NA, Inc.

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

Identification No.: 69283

(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 carrying cases, camera cases, eelctronic 
travel accessories, namely, adapters, converters, 
transformers and battery chargers for electronic 
devices; all included in class 9.

תיקים לנשיאת מחשבים, תיקים למצלמות, אביזרים
אלקטרונים לנסיעות, דהיינו, מתאמים, ממירים, שנאים ומטעני

סוללות למכשירים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SWISSGEAR

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214483 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10329/04/2010



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

SWISS 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: Wenger NA, Inc.

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

Identification No.: 69283

(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

Watches of Swiss origin; all included in class 14. שעוני-יד שמקורם בשוויץ; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

SWISSGEAR

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214484 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10429/04/2010



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

SWISS 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: Wenger NA, Inc.

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

Identification No.: 69283

(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

All-purpose dry bags, luggage, backpacks, daypacks, 
duffel bags, utility bags, shoulder bags, casual bags, 
briefcases, non-motorized wheeled packs, cosmetic 
cases sold empty and toiletry cases sold empty, 
travel bags, small personal leather goods, namely, 
wallets and shaving bags sold empty, umbrellas and 
name and calling card cases, luggage tags, 
waistpacks, bags worn on the body, business cases, 
all-purpose personal care bags, small personal 
leather goods, namely, billfolds, credit card cases, 
neck and necklace wallets; all included in class 18.

תיקים עמידים בפני חדירת מים המיועדים לכל מטרה, מזוודות,
תרמילי-גב, תרמילים, קיטבגים, תיקים שימושיים, תיקי צד,
תיקים ליום-יום, תיקי מסמכים, תיקי טרולי לא ממונעים, תיקי
איפור ותיקי טואלט הנמכרים ללא תוכן, תקי נסיעות, טובין
קטנים מעור המיועדים לשימוש אישי, דהיינו, ארנקים ותיקי
גילוח הנמכרים ללא תוכן, מטריות ומחזיקי כרטיסי ביקור,

תוויות למזוודות, פאוצ'ים, תיקים צמודים לגוף, תיקי עסקים,
תיקי טיפוח אישי המיועדים לכל מטרה, טובין קטנים מעור
המיועדים לשימוש אישי, דהיינו, ארנקים לשטרות, ארנקים
לכרטיסי אשראי, ארנקים הנתלים על הצוואר; הנכלים כולם

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

SWISSGEAR

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214485 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10529/04/2010



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

,BACK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LIFE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Back in Five, LLC

Address: Sherman Oaks, California, U.S.A.

Identification No.: 67641

(California Company)

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

Physiotherapy apparatus, physical exercise 
apparatus for medical purposes, device for 
preventing or relieving pain in the lower back, 
namely, equipment for movement and stretching of 
the lower back for medical and/or therapeutic 
purposes; all included in class 10.

מתקן פיזיותרפי, מתקן לתרגילי התעמלות לצרכים רפואיים,
מכשיר למניעת או להקלת כאב בגב התחתון, דהיינו, ציוד

המבצע תנועה ומתיחה של גב התחתון לצרכים רפואיים ו/או
טיפולים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214519 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10629/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase TENDER LOVING CARE 
and the combination of letters TLC, separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
TENDER LOVING CARE וצירוף האותיות TLC, 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: Trans World International Trading Limited

Address: Pausillipe Chemin des Trois 11  , Neuchatel, 
2000, Switzerland

Identification No.: 69308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; perfumery; essential oils; deodorants not 
for medical use; hair care products; skin care 
products; cleansers, creams and lotions; baby 
toiletries; wipes, baby wipes, facial wipes; cotton 
wools, cotton buds, cotton pads and cotton balls, all 
for cosmetic purposes; all included in class 3.

תמרוקים; דברי בושם; שמנים אתריים; מפיגי ריח שאינם
לשימוש רפואי; מוצרים לטיפוח השיער; מוצרים לטיפוח  העור;
תחליבים, קרמים ותרחיצים; דברי טואלט לתינוקות; מגבונים,
מגבונים לתינוקות, מגבונים לפנים; צמר גפן, מקלוני צמר גפן,

פדי צמר גפן וכדורי צמר גפן, כולם למטרות קוסמטיות;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214560 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10729/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase TENDER LOVING CARE 
and the combination of letters TLC, separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
TENDER LOVING CARE וצירוף האותיות TLC, 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: Trans World International Trading Limited

Address: Pausillipe Chemin des Trois 11  , Neuchatel, 
2000, Switzerland

Identification No.: 69308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 preparations; cotton wools, cotton buds, 
cotton pads and cotton balls, all for medical 
purposes; nursing pads; baby wipes; nappies and 
materials for dressing; all included in class 5.

תכשירים סניטאריים; צמר גפן, מקלוני צמר גפן, פדי צמר גפן
וכדורי צמר גפן, כולם למטרות רפואיות; רפידות הנקה; מגבונים
לתינוקות; תחבושות וחומרי חבישה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214561 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10829/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase TENDER LOVING CARE 
and the combination of letters TLC, separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
TENDER LOVING CARE וצירוף האותיות TLC, 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: Trans World International Trading Limited

Address: Pausillipe Chemin des Trois 11  , Neuchatel, 
2000, Switzerland

Identification No.: 69308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Diapers; napkin pants; disposable nappies; all 
included in class 16.

חיתולים; מכנסי חיתול; חיתולים חד פעמיים; הנכללים כולם
בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214562 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 10929/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט GLENMORANGIE, 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

Wines, spirits and liqueurs; all included in class 33. יינות, כוהולים וליקרים; הנכללים כולם לסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214585 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 11029/04/2010



Owners

Name: MACDONALD & MUIR LIMITED

Address: Broxburn West Lothian, Scotland, United 
Kingdom

Identification No.: 1155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 11129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Homeland Housewares, LLC

Address: Sherman Oaks, California, U.S.A.

Identification No.: 65362

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Electric kitchen machines, blenders, mixers (their 
parts and fittings comprised in this class); all included 
in class 7.

מכשירי מטבח חשמליים, בלנדרים, מיקסרים (חלקים ומתאמים
עבור הסחורות לעיל); הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214590 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 11229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Homeland Housewares, LLC

Address: Sherman Oaks, California, U.S.A.

Identification No.: 65362

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Electric kitchen machines, blenders, mixers (their 
parts and fittings comprised in this class); all included 
in class 7.

מכשירי מטבח חשמליים, בלנדרים, מיקסרים (חלקים ומתאמים
עבור הסחורות לעיל); הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

BULLET EXPRESS

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214591 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 11329/04/2010



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

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

If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Advanced Medical Optics, Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place P.O. Box 25162, 
Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 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

Providing an internet website for medical 
professionals and medical patients featuring 
information on ophthalmic medical devices, diagnosis 
and treatments; included in class 44.

אספקת אתר אינטרנט עבור אנשי מקצוע העוסקים ברפואה
ועבור חולים, הכולל מידע על התקנים רפואיים, איבחון

וטיפולים אופטלמיים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

iLASIK

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214611 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 11429/04/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214635 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 11529/04/2010



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

OKC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Audio recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer laser 
discs, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded computer laser discs, all 
featuring entertainment and information related to 
basketball; computer accessories, namely mouse 
pads, mice, disc cases, computer carry-on cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor cardboard 
frames, all related to basketball; computer programs 
for viewing information, statistics or trivia about 
basketball; computer software, namely screen savers 
featuring basketball themes, computer software to 
access and view computer wallpaper, computer 
browsers, computer skins and computer cursors; 
computer game software; video game software, 
video game cartridges and video game machines 
and video game hand held contollers for use with 
televisions; wireless telephones; radios,telephones, 
and cell phone accessories, namely face plates and 
cell phone covers; video monitors, computer 
monitors, binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass 
cases; magnets; disposable cameras; credit cards 
and pre-paid telephone calling cards magnetically 
encoded, downloadable video recordings, video 
stream recordings, and audio recordings in the field 
of basketball provided over the internet; 
downloadable computer software for viewing 
databases of information, statistical information, 
trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet; 
downloadable computer game software; 
downloadable video game programs, interactive 
video games and trivia game software provided over 
the internet; downloadable computer software for use 
as screensavers, wallpaper,browsers, skins, avatars 
and cursors over the internet; downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, coloring books, game schedulesall in the 
field of basketball provided over the internet; 
downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; 
downloadable greeting cards provided over the 
internet; all included in class 9.

הקלטות שמע והקלטות וידאו של בידור ואינפורמציה בתחום
הכדורסל, תקליטורי שמע, תקליטורי וידאו, תקליטורי לייזר

למחשב, קלטות שמע ווידאו שהוקלטו מראש, סרטי שמע ווידאו
שהוקלטו מראש, תקליטורים שהוקלטו מראש,

תקליטורי לייזר למחשב שהוקלטו מראש, כולם מכילים בידור
ואינפורמציה הקשורים  לכדורסל; עזרים למחשב, בעיקר פדים
למחשב, עכברים, מארזי תקליטורים, מארזי נשיאה למחשב,
פדי מקלדת לכף היד, מסגרות קרטון לצג מחשב, כל הקשור
לכדורסל; תוכנות מחשב לצפייה באינפורמציה, סטטיסטיקה או
טריוויה בנושא כדורסל; תוכנות מחשב, בעיקר שומרי מסך
בנושאי כדורסל;תוכנות מחשב לגישה וצפייה בטפט למחשב,
תוכנות גלישה למחשב, מעטה חיצוני של מחשב וסמני מחשב;
תוכנות משחקי מחשב;  תוכנות משחקי וידאו, מחסניות משחקי
מחשב ומכונות משחקי וידאו ושלטי יד למשחקי וידאו לשימוש
עם טלוויזיות; טלפונים אלחוטיים; רדיו, טלפונים, ועזרים

לטלפונים ניידים,  בעיקר ציפוי חיצוני וכיסויים לטלפונים ניידים;
צגי וידאו ; צגי מחשב, משקפות, משקפי שמש, מסגרות משקפי
ראיה, רצועות ושרשראות למשקפיים; קופסאות למשקפי ראיה
ומשקפי שמש; מגנטים, מצלמות חד פעמיות, כרטיסי אשראי
וכרטיסי חיוג לטלפון משולמים מראש מקודדים בצורה מגנטית,
הקלטות וידאו הניתנים להורדה,  הקלטות וידאו במתכונת

STREAMING, והקלטות שמע בתחום הכדורסל המסופקים
דרך האינטרנט, תוכנות מחשב הניתנות להורדה לצפייה בבסיס
נתונים של מידע, מידע סטטיסטי, טריוויה, מידע של הצבעות,
והצבעות אינטרקטיבית בתחום הכדורסל המסופקים דרך

האינטרנט; תוכנות משחקי מחשב הניתנים להורדה; תוכנות
משחקי וידאו הניתנות להורדה, תוכנות משחקי וידאו

אינטרקטיבים ומשחקי טריוויה מסופקים דרך האינטרנט;
תוכנות מחשב הניתנות להורדה לשימוש כשומרי מסך, טפטים,

תוכנות גלישה, מעטה חיצוני, סמלי משתמש וסמנים דרך
האינטרנט; פרסומים אלקטרונים הניתנים להורדה מסוג

מגזינים, עלוני חדשות, ספרי צביעה, לוחות זמני משחק כולם
בתחום הכדורסל מסופקים דרך האינטרנט;  קטלוגים הניתנים
להורדה מסופקים דרך האינטרנט המציגים מבחר של נושאים
הקשורים בכדורסל; כרטיסי ברכה הניתנים להורדה באמצעות

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

ט"ו אייר תש"ע - 11629/04/2010



Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

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

Identification No.: 1078

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 11729/04/2010



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

OKC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, 
paper coasters, post cards, place mats of paper, 
facial tissues, note cards, memo pads, note pads, 
ball point pens, crayons, felt tip markers, rubber 
bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, 
drafting rulers, paper banners and flags, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, 
portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, posters, calendars, bumper stickers, 
book covers, bookmarks, wrapping paper, children's 
activity books, children's coloring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in the 
field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogs in the field of basketball, 
commemorative game and souvenir programs 
related to basketball, paper pennants, stationery, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
printed certificates, greeting cards, Christmas cards, 
holiday cards, informational statistical sheets for 
basketball topics; newsletters, brochures, pamphlets, 
and game schedules in the field of basketball; bank 
checks, check book covers, check book holders, 
comic books; non-magnetic credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded; all 
included in class 16.

כתבי עת וחומרים מודפסים, בעיקר כרטיסי כדורסל להחלפה,
כרטיסים להחלפה, מדבקות, מדבקות שקופות, בולי כדורסל
להנצחה, דיסקים עשויים מקרטון לאספנים, לוחות רישום
הערות, לוחות כתיבה, תחתיות של כוסות עשויות מנייר,
גלויות, מצעיות מנייר, טישיו לפנים, פתקיות, פנקסי רישום
הערות, פנקסי רישום, עטים כדוריים, צבעים, טושים, גומיות,

עפרונות, מחזיקי עטים ונייר, מגשי שולחן לנייר, אלבום
הדבקות, חותמות גומי, סרגלי רישום, דגלים ובאנרים מנייר,

כורכן 3 טבעות, אוגדנים למכתבים, מחברות ספירלה, מחברות
פורטפוליו, תמונות עם או בלי מסגרת, פוסטרים, לוחות שנה,
סטיקרים לטמבון הרכב, עטיפות לספרים, סימניות, ניירות
עטיפה, ספרי הפעלה לילדים, ספרי צביעה לילדים; ספרי

סטטיסטיקה, ספרי הדרכה וספרי עיון, כולם בתחום הכדורסל;
מגאזינים בתחום הכדורסל, קטלוגים בתחום הכדורסל, משחק
הנצחה ותוכניות למזכרת שקשורות לכדורסל, דיגלונים מנייר,
מכשירי כתיבה, תיקים לנשיאת מכשירי כתיבה, גלויות, כרטיסי
הזמנה, תעודות מודפסות, כרטיסי ברכה, כרטיסי ברכה לחג
המולד, כרטיסי ברכה לחגים, דפי מידע סטטיסטי לנושאי

כדורסל; עלוני חדשות, חוברות, פמפלטים ולוחות זמנים של
משחקים בתחום הכדורסל; המחאות בנק, עטיפות לפנקסי
שיקים, מחזיקי פנקסי-שיקים, ספרי קומיקס, כרטיסי אשראי
ללא פס מגנטי וכרטיסי חיוג ללא הצפנה מגנטית; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214638 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 11829/04/2010



Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

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

Identification No.: 1078

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 11929/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 12029/04/2010



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

OKC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

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

Identification No.: 1078

(New York 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

Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, 
umbrellas, backpacks, baby backpacks, knapsacks, 
duffel bags, tote bags, beach bags, beach tote bags, 
drawstring pouches, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, beach umbrellas, valises, attache cases, 
billfolds, wallets, briefcases, canes, business card 
cases, book bags, all purpose sports bags, golf 
umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny 
packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, 
leather key chains,  suitcases, toiletry cases sold 
empty, trunks for traveling and rucksacks, pet 
clothing, pet leashes, and pet collars; all included in 
class 18.

תיקי ספורט, תיקי נעליים לנסיעות, תיקים לשהות קצרה,
מטריות, תיקי גב, תיקי גב לתינוקות, תרמילי גב, קיטבג, תיקים
גדולים לסחיבת חפצים, תיקי ים, תיקי ים עם ידיות, פאוצ'ים עם

חוטים לסגירה, מזוודות, תגים למזוודות, שמשיות לחצר,
שמשיות לים, מזוודות קטנות לשהות קצרה,תיקי מסמכים עם
מנעול, ארנקים לשטרות, ארנקים, תיקי מסמכים, מקלות

הליכה, תיקים לכרטיסי ביקור, תיקי ספרים, תיקי ספורט רב
שימושיים, שמשיות גולף, תיקים למכון כושר, ארנקי אישה,
ארנקים למטבעות, פאוץ למותניים, תיקים למותניים, תיקי

קוסמטיקה הנמכרים ריקים, תיקי ביגוד לנסיעה, תיקי יד, תיקים
למפתחות, שרשראות מעור למפתחות, מזוודות, תיקי טואלט
הנמכרים ריקים, ארגזים לנסיעה ותרמילי גב,  בגדים לבעלי
חיים, רצועות לבעלי חיים וקולרים לבעלי חיים; הנכללים כולם

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 214639 מספר סימן

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 12129/04/2010



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

OKC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, 
belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up 
suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, 
bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover
-ups, bathing suit wraps, sandals, beach sandals, 
beach hats, sun visors, swim caps, bathing caps, 
novelty headwear with attached wigs; all included in 
class 25.

בגדים, בעיקר גרביים ולבנים, הנעלה, נעלי כדורסל, נעלי
ספורט לכדורסל, חולצות T, חולצות, חולצות פולו,

סוויטשירטים, מכנסי טרינינג, מכנסיים, גופיות עם כתפיות
עבות, חולצות ג'רזי, מכנסיים קצרים, פיג'מות, חולצות ספורט,

חולצות רוגבי, סוודרים, חגורות, עניבות, חולצות לשינה,
כובעים, כובעי מצחיה, מצחיות, אימוניות, מכנסי אימון, חולצות
אימון/חולצות ירי, ז'אקטים, מעילי רוח, מעילים עם כיסוי ראש,
מעילים, סינרים לתינוקות לא מנייר, סרטים לראש, צמידים,
סינרים, בגדים תחתונים, תחתוני בוקסר, מכנסיים רפויים,
מחממי אוזניים, כפפות, כסיות, צעיפים, חולצות סרוגות

וארוגות, שמלות ג'רזי, שמלות, שמלות ומדים למעודדות, בגדי
שחיה, חליפות רחצה, בגדי ים, ביקיני, טנקיני, מכנסוני שחיה,
מכנסוני רחצה, מכנסוני גלישה, חליפות צלילה, עליוניות לחוף,
עליוניות לבגדי ים, חלוקים לבגדי ים, סנדלים, סנדלי חוף, כובעי
חוף, מצחיות שמש, כובעי ים, כובעי רחצה, כיסוי ראש מיוחדים

עם פיאות מחוברות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214640 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 12229/04/2010



Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

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

Identification No.: 1078

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 12329/04/2010



Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls 
for games, plastic balls for games, basketball nets, 
basketball backboards, miniature basketball 
backboards, pumps for inflating basketballs and 
needles therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 
markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table 
top games, basketball table top games, basketball 
board games, action skill games, adult's and 
children's party games, trivia information games and 
electronic video arcade game machines, basketball 
kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead 
action figures, stuffed toys, novelty plush toys with 
wigs, jigsaw puzzles, toy building blocks, Christmas 
tree ornaments and Christmas stockings; toy vehicles 
in the nature of cars, trucks, trains and vans, all 
containing basketball themes, novelty foam toys in 
the shapes of fingers and trophies, toy trophies, 
playing cards, card games, noisemakers, pet toys; 
beach toys, namely, beach balls, inflatable balls, toy 
pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys; pool accessories, namely swim floats, 
pool floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, 
pool rings, foam rings, body boards, surf boards, 
swim fins, surf fins, arm floats and water wing swim 
aids for recreational use; volleyball game kits 
comprised of ball, net, sidelines and whistle, and 
water polo game kits comprised of ball, net and 
whistle; decorative cloth wind socks; all included in 
class 28.

צעצועים, משחקים ומוצרי ספורט, בעיקר כדורי-סל, כדורי גולף,
כדורים לגן שעשועים, כדורים לספורט, כדורי פעולה מגומי
וכדורי פעולה מקצף, כדורי קטיפה למשחקים, כדורי פלסטיק

למשחקים, רשתות לכדורסל, לוחות לכדורסל, לוחות
מיניאטורים לכדורסל, משאבות לניפוח כדורי-סל ומחטים לשם
כך;  מקלות גולף, תיקי גולף, מעמדים לגולף, אביזרים לגולף,
בעיקר, כלים לתיקון גושי דשא, תלוליות, סמני כדורי, כיסויים
לתיקי גולף, כיסויים לראשי מקלות, כפפות גולף, שרוולי כדורי
גולף, משחקי שולחן של כדורסל אלקטרוניים, משחקי שולחן
של כדורסל, לוחות משחק כדורסל, משחקי יכולת פעולה,

משחקי מסיבה למבוגרים וילדים, משחקי מידע טריוויה ומכונות
משחק וידאו אלקטרונים למשחקיות, ערכת כדורסל המכילה
רשת ומשרוקית,  בובות, בובות דקורטיביות, בובות לאוסף,
דמויות צעצוע פעולה, דמויות פעולה עם ראש קופצני, בובות
רקות,  צעצועי קטיפה יחודיים עם פאות,  פאזלים, בלוקים

צעצוע לבנייה,  קישוטים לעץ חג המולד וגרבי מילוי לחג מולד,
רכבי צעצוע בדמות מכוניות, משאיות, רכבות, וואנים, כולם
מכילים את נושא הכדורסל, צעצועי קצף יחודיים בצורה של
אצבעות וגביעים, גביעי צעצוע, קלפי משחק, משחקי קלפים,
רעשנים, צעצועים לחיות, צעצועי חוף, בעיקר, כדורי חוף,

כדורים מתנפחים, דליי צעצוע, אתי צעצוע,צעצועי ארגז חול,
צעצועים מתיזי מים,  אביזרי בריכה,בעיקר מצופי שחיה,  מצופי

בריכה,  צעצועי רפסודות מים, מצופי קצף, טבעות שחיה,
טבעות בריכה, טבעות קצף, גלשני גוף,  גלשני גלים, סנפירי
שחיה, סנפירי גלישה, מצופי יד ועזרי שחיה שהם כנפי מים
לשימוש פנאי, ערכות כדור-עף המכילים כדור, רשת, קווים
ומשרוקית, וערכות פולו מים המכילים כדור, רשם ומשרוקית,

גרבי רוח דקורטיביים מבד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214641 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 12429/04/2010



Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

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

Identification No.: 1078

(New York 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

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

OKC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 12529/04/2010



Entertainment and educational services in the nature 
of ongoing television and radio programs in the field 
of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and 
distribution of radio and television shows featuring 
basketball games, basketball events and programs in 
the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics and 
camps, dance team clinics and camps and basketball 
games; entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot or 
dance team at basketball games and exhibitions, 
clinics, camps, promotions, and other basketball-
related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, computer 
games, video games, interactive video games, action 
skill games, arcade games, adults' and children's 
party games, board games, puzzles, and trivia 
games; electronic publishing services, namely, 
publication of magazines, guides, newsletters, 
coloring books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field of 
basketball; all included in class 41.

שירותי בידור ותכנים חינוכיים בסגנון תוכניות הטלוויזיה והרדיו
העדכניים בתחום הכדורסל, שידורים חיים ותצוגות בתחום
הכדורסל; יצור ושיווק של תוכניות רדיו וטלוויזיה הכוללות
משחקי כדורסל, אירועי כדורסל ותוכניות בתחום הכדורסל;
תפעול ואירגון של מרפאות ומחנאות בתחום הכדורסל, אימון
והדרכה של מרפאות ומחנאות בתחום הכדורסל, מרפאות

לצוותי ריקוד ומחנאות ומשחקי כדורסל; שירותי בידור בסגנון
הופעות אישיות של קמעות או צוותי ריקוד בזמן משחקי כדורסל
ותצוגות, מרפאות, מחנאות, מסעי פירסום, ואירועים אחרים

הקשורים בכדורסל, אירועים מיוחדים ומסיבות; שירותי מועדוני
מעריצים; שירותי בידור, בעיקר מתן שימוש באתר אינטרנט

המכיל חומר מולטימדיה בנושאי עיקרי הטלוויזיה ושידורי הרדיו
בתחום הכדורסל; אספקת חדשות ומידע בסגנון של נתונים
סטטיסטים וטריויה בתחום הכדורסל; משחקים מקוונים אשר
לא ניתנים להורדה, בעיקר משחקי מחשב, משחקי וידאו,
משחקי וידאו אינטראקטיביים, משחקי מיומנויות פעולה,

משחקי מכונות ארקייד, משחקי מסיבות למבוגרים ולילדים,
משחקי לוח, תצרפים ומשחקי טריויה; שירותים אלקטרונים
להוצאה לאור, בעיקר הוצאות לאור של מגאזינים, מדריכים,
עיתונים, ספרי צביעה ולוחות זמנים של משחקים מקוונים

אחרים דרך האינטרנט הכל בתחום הכדורסל; אספקת מאגרי
מידע מקוונים בתחום הכדורסל; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214642 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 12629/04/2010



Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

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

Identification No.: 1078

(New York 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

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

OKC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 12729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Monkey Business Design Israel Ltd. שם: מונקי ביזנס דיזיין בע"מ

Address: 3 Hebron St., Tel Aviv, 63149, Israel כתובת : רחוב חברון 3  , תל אביב, 63149, ישראל

Identification No.: 510761091מספר זיהוי: 510761091

copybooks, notebooks, office requisites, 
memorandum pads, letter pads, documents boxes 
and documents trays; included in class 16.

מחברות, פנקסים, ציוד משרדי, לוחות ציור, לוחות מכתבים,
לוחות מזכרים, קופסאות מסמכים ומגשים למסמכים; הנכללים

כולם בסוג 16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214659 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 12829/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: CT Tech Software adn Multimedia Inc. שם: סי די טק תכנה ומולטימדיה בע"מ

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

Identification No.: 513603118מספר זיהוי: 513603118

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

Computer software, including for business, scientific, 
technical, commercial, educational and personal 
computing uses, all to be used with single computers, 
local computer networks and a global on-line 
communications network; all included in class 9.

תוכנות מחשב לרבות שימושי מחשב עיסקים, מדעיים טכניים
ומסחרים חינוכיים ואישים, לרבות לשימוש עם מחשבים

בודדים, ורשתות מחשב מקומיות ורשתות תקשורת גלובליות;
כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

D-Site

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214664 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 12929/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מוסיפים פלוס לבריאות
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מוסיפים
פלוס לבריאות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Eyal Livne שם: אייל ליבנה

Address: 5 Shahar Israel St.  , Rehovot, 76450, Israel כתובת : רח' ישראל שחר 5  , רחובות, 76450, ישראל

Identification No.: 65663981מספר זיהוי: 65663981

Health care, alternative medicine; all included in 
class 44.

שירותי בריאות, רפואה משלימה; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214675 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13029/04/2010



U.S.A. , 06/03/2008 ארה"ב , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

LABS 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: Miramar Labs, Inc.

Address: 199 Jefferson Drive  , Menlo Park, California, 
U.S.A.

Identification No.: 69343

(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

Medical devices, instruments and apparatus, namely, 
microwave generators, applicators and disposables 
for use in the reduction or removal of sweat glands 
and hair follicles, in the treatment of aesthetic, 
topical, and subcutaneous skin conditions and in the 
promotion of topical and subcutaneous skin health; 
all included in class 10.

התקנים, nמכשירים ומתקנים רפואיים, דהיינו, גנרטורי מיקרו-
גל, מוליכים להחדרת תרופה ומוצרים חד-פעמיים לשימוש
בהפחתת או הסרת בלוטות זעה וזקיקי שיער, בטיפול של

בעיות עור אסתטיות, מקומיות (חיצוניות) ותת-עוריות ובקידום
בריאות עור מקומי (חיצוני) ותת-עורי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

MIRAMAR LABS

Application Date 05/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214679 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13129/04/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Industrial packaging containers of paper; food 
wrapping plastic film for household use; garbage 
bags of paper (for household use); garbage bags of 
plastics (for household use); all included in class 16.

מיכלי אריזה תעשייתיים מנייר; ציפוי פלסטיק לעטיפת מזון
לשימוש במשק הבית; שקיות זבל מנייר (לשימוש במשק

הבית); שקיות זבל מפלסטיק (לשימוש במשק הבית); הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

NEWKurewrap

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214691 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13229/04/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Industrial packaging containers of paper; food 
wrapping plastic film for household use; garbage 
bags of paper (for household use); garbage bags of 
plastics (for household use); all included in class 16.

מיכלי אריזה תעשייתיים מנייר; ציפוי פלסטיק לעטיפת מזון
לשימוש במשק הבית; שקיות זבל מנייר (לשימוש במשק

הבית); שקיות זבל מפלסטיק (לשימוש במשק הבית); הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214693 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13329/04/2010



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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Kureha Corporation

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 47106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Industrial packaging containers of paper; food 
wrapping plastic film for household use; garbage 
bags of paper (for household use); garbage bags of 
plastics (for household use); all included in class 16.

מיכלי אריזה תעשייתיים מנייר; ציפוי פלסטיק לעטיפת מזון
לשימוש במשק הבית; שקיות זבל מנייר (לשימוש במשק

הבית); שקיות זבל מפלסטיק (לשימוש במשק הבית); הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214694 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13429/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERACTIVE 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: 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, הכוללים תכניות ותכנה על מדיה
מוקלטת עבור, ומועברת דיגיטלית ל-, מחשבים אישיים,

קונסולות של משחקי מחשב, התקני חישוב שמוחזקים ביד,
התקני חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214706 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13529/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERACTIVE 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: 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; 
design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes; 
computer programming services; 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; עיצוב והפקה של משחקי מחשב, משחקי וידאו
ותכנה עבור מטרות בידור; שירותי תכנות מחשב; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214708 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13629/04/2010



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.

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

אם הנוסח העברי 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.

תכניות ותכנת משחקי מחשב, הכוללים תכניות ותכנה על מדיה
מוקלטת עבור, ומועברת דיגיטלית ל-, מחשבים אישיים,

קונסולות של משחקי מחשב, התקני חישוב שמוחזקים ביד,
התקני חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ROCKSTAR GAMES

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214709 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13729/04/2010



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.

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: 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; 
design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes; 
computer programming services; 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; עיצוב והפקה של משחקי מחשב, משחקי וידאו
ותכנה עבור מטרות בידור; שירותי תכנות מחשב; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

ROCKSTAR GAMES

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214710 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13829/04/2010



הסימן מבוקש לרישום כסימן מאשר

תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Domain The Net Technologies Ltd. שם: דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ

Address: 81 Sokolov St.  , Ramat Hasharon, 47238, 
Israel

כתובת : רחוב סוקולוב 81  , רמת השרון, 47238, ישראל

Identification No.: 51297696מספר זיהוי: 51297696

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Registration of domain names, Creation and 
maintenance of a register of domain names; included 
in class 45.

רישום של שמות מתחם, יצירה, ותחזוקה של שמות מתחם
רשומים; הנכללים  בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214721 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 13929/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walden Farms, Inc.,

Address: New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69365

(New Jersey 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

Sandwich spreads, chocolate milk, peanut butter 
spread, nut spreads, appetizers, fruit spreads, jams, 
jellies, preserves, chip dips, dips for fruit (chocolate, 
caramel, marshmallow), non-dairy yogurt, non- dairy 
yogurt beverages, smoothie beverages, non- dairy 
coffee creamers, coffee lighteners, syrups for coffee, 
and coffee enhancers in International Class 29.

ממרחים לכריכים, ממרח שוקולד, ממרח בוטנים, ממרח
אגוזים, מתאבנים, ממרחי פירות, ריבות, ג'לי, משומרים,

מטבלים לטוגנים, מטבלים לפירות (שוקולד, קרמל, מרשמלו),
יוגורט שאינו חלבי, משקאות יוגורט שאינם חלביים, שייקים של

פירות, מלביני קפה שאינם מחלב, תחליפי סוכר לקפה,
סירופים לקפה ומחזקי קפה; כולם נכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

WALDEN FARMS

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214745 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Walden Farms, Inc.,

Address: New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 69365

(New Jersey 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

Salad dressings, marinades, coleslaw dressing, tartar 
sauce, mayonnaise, chocolate syrup, milk amplifiers, 
hot chocolate, cocoa, fruit syrups, pancake syrup, 
maple syrup, vegetable sauces, cooking sauces, 
dipping sauces, gravies, condiments, ketchup, 
cocktail sauces, seafood sauces, vegetable dips, 
barbecue sauces, grilling sauces, meat glazes, 
croutons, mustard, vegetable salsa, fruit salsa, 
bruschetta, pasta sauces, pizza sauces, puddings, 
desserts, ice cream, dessert toppings, dessert 
mousse, pie fillings, meal replacement beverages, 
protein drinks, low carb drinks and energy drinks in 
Class 30.

רטבים לסלט, רוטב לסלט קולסלאו, רוטב טרטר, מיונז, סירופ
שוקולד, מחזקי חלב, שוקו חם, שוקו, סירופי פירות, סירופ
פנקייק, סירופ מייפל, רטבי ירקות, רטבי בישול, רטבים

לטבילה, רטבים, תבלינים, קטשופ, רטבי קוקטייל, רטבי פירות
ים, מטבלים לירקות, רטבי ברביקיו, רבטי גריל, רטבי בשר,

קרוטונים, חרדל, סלסת ירקות, סלסת פירות, ברוסקטה, רטבי
פסטה, רטבי פיצה, פודינג, קינוחים, גלידה, ציפויים לקינוחים,

מוסים (קינוחים), מילוי לפאי, משקאות תחליפי ארוחה,
משקאות פרוטאין, משקאות דלים בפחמימות ומשקאות

אנרגיה; כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

WALDEN FARMS

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214746 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14129/04/2010



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: Forges de l'Eminee S.A.

Address: CELLES-SUR-DUROLLE, France

Identification No.: 69366

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

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; pipes of 
metal; metal products not included in other classes; 
rings of metal articulated; rings of metal swivelling; 
rings of metal articulated for lifting loads; metal 
connectors; straps, slings; straps and rings of metal 
for handling; bollards and pitons mooring metal; 
metal pulleys [other than for machines]; rivets of 
metal; washers of metal; hardware of metal; ropes of 
metal; hooks [hardware of metal]; non electric cables 
of metal; chains of metal; excluding metallic, 
honeycomb-type, core materias for structural and 
decorative use in industry; all included in class 6.

מתכות מצויות וסגסוגות שלהן; חומרי בניה מתכתיים; מבנים
ממתכת הניתנים להעברה; צינורות מתכת; מוצרי מתכת שאינם
נכללים בסוגים אחרים; טבעות מתכת מחוברות; טבעות מתכת
מסתובבות; טבעות מתכת מחוברות להרמת משא; מחברים
ממתכת; רצועות, לולאות; רצועות וטבעות ממתכת לטיפול;
עמודי עגינה ומתכת יתדות טיפוס; גלגלות (שאינן למכונות);
מסמרת ממתכת; דיסקיות מתכת; חומרה ממתכת; חבלים
ממתכת; ווים (חומרה ממתכת); כבלים ממתכת שאינם

חשמליים; שרשראות מתכת; מלבד חומרי ליבה ממתכת, מסוג
חלת דבש לשימוש מבני ועיצובי בתעשייה; הנכללים כולם בסוג

.6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

EXCEL

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214747 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14229/04/2010



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 in 
pantone shade 165, grey in pantone shade 877, 
black, white.

הצבעים הנראים בסימן הם: כתום בגוון פנטון 165, אפור בגוון
פנטון 877, שחור, לבן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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; electric 
devices for turning on, turning off, regulating and 
programming 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); 
hydrometers; barometers; sound diffusion systems; 
electric apparatus and systems for transport and 
distribution of electricity; electrical conduits; busbar 
trunking systems; cable channels; cable raceways; 
cable trunkings; all included in class 9.

מתקני חיווט; מתגים; מתגי 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;

מתקני חשמל להדלקה, כיבוי, ויסות ותכנות של מערכות חימום
ומיזוג אויר; 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; גלאים 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); הידרומטרים; ברומטרים; מערכת

הפצת קול; מערכות ומכשירים חשמליים להובלה והפצה של
חשמל; תעלות חשמליות; מערכות באסבר אפיקיים; ערוצי
הולכה של כבלים; פסי הולכה של כבלים; אפיקי הולכה של

כבלים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214757 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14329/04/2010



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

ט"ו אייר תש"ע - 14429/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 14529/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SILVER ו
-PRIVATE 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: ZINO DAVIDOFF SA

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 9384

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

Perfumery, essential oils, eau de cologne, toilet 
water, after-shaves; toilet preparations, hygienic 
preparations for the care of the body; sun tanning 
preparations; preparations for reinforcing and 
strengthening nails, preparations for use in the bath, 
foam and gel preparations for use in the bath and the 
shower, tonic preparations for the body; depilatories; 
masks for the face; eye make-up remover; nail 
varnish, nail varnish remover, emollient lotion for 
removing cuticle; nail revitalizing lotions, bronzing 
creams; blushers, lipsticks, moisturizing concentrates 
for the body (for non-medicated use), shaving 
creams, pre-shaving creams, deodorants (sprays and 
sticks), deodorants for personal use, anti-perspirants; 
all included in class 3.

דברי בישום, שמנים אתריים, מי קולון, מי טואלט, אפטר-שייב;
תכשירי רחצה, תכשירים היגייניים לטיפוח הגוף; תכשירי
שיזוף; תכשירים לתגבור הצמיחה וחיזוק של ציפורניים,
תכשירים לשימוש באמבטיה, תכשירי קצף וג'ל לשימוש
באמבטיה ובמקלחת; תכשירים לרענון הגוף; מסירי שיער;

מסיכות לפנים; מסיר איפור לעיניים; לק לציפורניים, מסיר לק
לציפורניים, תחליב הרגעה להסרת עור קרני (בציפורן);

תחליבים להחייאת הציפורן, קרמים לשיזוף; סומקים, אודם
לשפתיים, תרכיזי לחות לגוף (לשימוש שאינו רפואי), קרמים
לגילוח, קרמים שלפני גילוח, דאודורנטים (בתרסיס ומוצק),

דאודורנטים לשימוש אישי, מונעי הזעה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SILVER SHADOW PRIVATE

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214773 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14629/04/2010



Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Topper

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214787 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14729/04/2010



Owners

Name: SAO PAULO ALPARGATAS S.A.

Address: Sao Paulo, Brazil

Identification No.: 8761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214789 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14829/04/2010



U.S.A. , 20/06/2008 ארה"ב , 20/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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, included in Class 25. הנעלה, הנכללת בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

HOT-LIGHTS

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214842 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 14929/04/2010



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: DELSEY

Address: 215 Avenue des Nations  , Tremblay en France, 
France

Identification No.: 10844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Trunks, suitcases, handbags, travelling bags, 
backpacks; extra-thin small wallets for  transporting 
documents, travelling sets  (leatherwear), shopping 
bags; wheeled bags, bags for climbers; school bags; 
school satchels; bags for campers; beach bags; bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging; 
garment bags for travel, wallets, pocket wallets; 
purses, not of precious metals; vanity cases sold 
empty; card cases (notecases); umbrellas; all 
included in class 18.

תיבות, מזוודות, תיקי יד, תיקי נסיעה, תיקי גב; ארנקים קטנים
דקים במיוחד להעברת מסמכים, מערכות נסיעה (הלבשת

עור), תיקים לקניות; תיקים עם גלגלים, תיקים למטפסים; תיקי
בית ספר; ילקוטי בית ספר; תיקים למחנאים; תיקי חוף; תיקים
(מעטפות, פאוצ'ים) מעור לאריזה; תיקי הלבשה לנסיעה,
ארנקים, ארנקי כיס; חריטים, שאינם ממתכות יקרות; תיקי

איפור הנמכרים ריקים; נרתיקים לכרטיסים (נרתיקים לפתקים);
מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214847 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15029/04/2010



Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, 
signaling and checking apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for regulating, analyzing, 
and controlling electricity, temperature, humidity and 
power; apparatus and instruments for calibrating and 
measuring the accuracy of the calibration of other 
apparatus and instruments; electrical testers; voltage 
testers, electrical ground testers; electrical insulation 
testers; multimeters; digital multimeters; calibrators; 
calibration software; power quality meters; recorders; 
analyzers; electrical standards; frequency standards; 
temperature standards; thermometers, thermometer 
probes; temperature baths; humidity meters; timers; 
counters; analyzers; data acquisition instruments, 
hardware and software; clamp meters; current 
probes; current clamps; scopemeter instruments; 
process calibrators; air quality measurement 
instruments; air quality particulate measurement 
instruments; temperature and humidity measurement 
instruments; phase rotation meters; infrared and 
thermal imagers; infrared temperature measurement 
instruments; thermal imagers; parts and accessories 
thereto; network testing and analysis hardware and 
software and systems; copper cable testers and 
analyzers; fiber cable testers and analyzers; wireless 
network analyzers; telecommunication instruments, 
hardware and software; biomedical test 
instrumentation and software; biomedical electrical 
safety and performance analyzers; safety and 
performance analyzers for diagnostic instruments; 
defibrillation pacer analyzers; electrosurgery 
performace analyzers; pacemaker analyzers; 
incubator analyzers; intravenous pump analyzers; 
blood pressure simulators; patient simulators; 
pressure meter analyzers; oxygen simulators; thermo
-hygrometers; ultrasound wattmeters; ventilator gas 
flow analyzer; test lung; all included in class 9.

מערכות וכלים למדע, לסקירה, לאופטיקה, לשקילה, למדידה
לאיתות ולבדיקה; מערכות וכלים לוויסות, ניתוח ושליטה

בחשמל, טמפרטורה, לחות וכוח; מערכות וכלים לכיול ומדידת
דיוק הכיול של מערכות וכלים אחרים; בודקים חשמליים; בודקי
וולטאג', בודקי שטח חשמליים; בודקי בידוד חשמליים; רב
מודד; רב מודד דיגיטאלי; מכיילים; תוכנות כיול; מודד איכות
חשמלי; מקלטים; מנתחים; תקנים חשמליים; תקני תדר; תקני
טמפרטורה; תרמומטרים, מכשירי בדיקת מד חום; אמבטיות

טמפרטורה; מודדי לחות; קוצבי זמן;מונים; מנתחים; כלי רכישת
נתונים, תוכנות וחומרות; מודדי מלחציים; מכשירי בדיקת זרם;
מלחצות זרם; כלי מדידת טווח; מכיילי עיבוד; כלי מדידת איכות

אוויר; כלים למדידת חלקיקי איכות אוויר; כלים למדידת
טמפרטורה ולחות; מודדי סבב פאזות; סורקים תרמיים ואינפרא

אדום; כלים למדידת טמפרטורה ואינפרא אדום; סורקים
תרמיים; חלקים ואביזרים לכך; מערכות, תוכנות וחומרות

לבדיקה וניתוח רשתות תקשורת; בודקי ומנתחי כבלי נחושת;
בודקי ומנתחי כבלי סיבים; מנתחי רשתות תקשורת אלחוטיות;
כלים, תוכנות וחומרות טלקומוניקציה ; תוכנות ומכשור בדיקות

ביו-רפואיות; מנתחים אלקטרוניים  לביצוע ובטיחות  ביו-
רפואית; מנתחי ביצוע ובטיחות לכלי אבחון; מנתחי מהירות
דפיברילציה; מנתחי ביצוע כלים חשמליים בניתוח; מנתחי
קוצבי לב; מאבחני  אינקובאטורים; מאבחני משאבה תוך

ורידית; מדמה לחץ דם; מדמה חולים; מאבחני בדיקת לחץ;
מדמי חמצן; תרמו-היגרומטר; מונה ואטים לאולטרא סאונד;
מאבחני מאוורר זרימת גז; ריאה ניסיונית; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

FLUKE

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214868 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15129/04/2010



Owners

Name: FLUKE CORPORATION

Address: Everett Washington, U.S.A.

Identification No.: 36597

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 15229/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan כל יום הוא זמן לחלום and
the combinations WWW, CO. and IL, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כל יום הוא
זמן לחלום ובצירופים WWW, CO ו-IL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Oren Levi שם: אורן לוי

Address: 20 Gilboa St., Kadima, 60920, Israel כתובת : רח' הגלבוע 20, ת.ד.3923, קדימה, 60920, ישראל

Identification No.: 59268888מספר זיהוי: 59268888

Import, marketing and sale of fantasy products, 
ambiance and mystique products in shops and in the 
internet; all included in class 35.

יבוא, שיווק ומכירה בחנויות ובאינטרנט של מוצרי פנטזיה,
מוצרי אווירה ומסטיקה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214906 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15329/04/2010



Australia , 04/03/2008 אוסטרליה , 04/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: KDB Pty Ltd.

Address: Hawthorn, Victoria, Australia

Identification No.: 69408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

Perfumes and fragrance sprays for personal use; 
deodorants for personal use; body oil; bath oil; 
essential oil for aromatherapy; essential oils for the 
use in the manufacture of scented products; 
cosmetics including lipstick; nail polish, eye shadow, 
eye liner, mascara, foundation and concealer; skin 
moisturizing products; eye creams; sunscreen 
lotions; self tanning lotions; skin cleansers; skin 
toners; shower gels; body lotion; hair care products 
including shampoos, conditioners, hair gels, hair 
sprays and hair colours; body care products including 
bubble bath, bath salts, hand soap, body soap and 
liquid soap for personal use; all included in class 3

בשמים ותרסיסי ריח לשימוש אישי; דיאודורנטים לשימוש אישי;
שמן גוף; שמן אמבטיה; תמצית שמן לטיפול ארומתי; תמציות
שמן לשימוש ביצור מוצרים בעלי ריח; מוצרי קוסמטיקה, לרבות
שפתון; מבריק ציפורנים, צללית עיניים, תוחם עיניים, מסקרה,
בסיס וקונסילר; מוצרי לחות לעור; קרם עיניים תחליבי הגנה
מפני השמש; תחליבי שיזוף עצמי; חומר לניקוי עור; מי פנים;
ג'ל למקלחת; תחליבי גוף; מוצרים לטיפוח שיער לרבות שמפו,
מרכך, ג'ל לשיער, תרסיס שיער וצבעי שיער; מוצרים לטיפוח

הגוף כולל קצף אמבטף מלחי אמבט, סבון ידיים, סבון גוף וסבון
נוזלי לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3..

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

KYLIE MINOGUE COUTURE

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214911 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15429/04/2010



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: ANTON GEORGE CARATAN

Address: 2613 Road 164 , Delano, California, 
932159436, U.S.A.

Identification No.: 69412

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Fresh fruit and vegetables, living plants,  excluding 
plant varieties; all included in class 31.

פירות וירקות טריים, צמחים חיים, למעט זני צמחים; הנכללים
כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

PRISTINE

Application Date 16/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214923 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15529/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word combination STUDIO 
LIGHTING & PRODUCTION EQUIPMENT, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
,STUDIO LIGHTING & PRODUCTION EQUIPMENT

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: IANIRO ALDO S.r.l.

Address: Via Ragusa, 5  , Pavona (RM), 00040, Italy

Identification No.: 69428

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

Electric illumination lamps, lighting fixtures and 
luminaries for photographic and cinematographic 
units; all included in class 11.

מנורות תאורה חשמליות, התקני תאורה ויחידות אור עבור
מתקני צילום וקולנוע; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214980 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15629/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 15729/04/2010



U.S.A. , 08/05/2008 ארה"ב , 08/05/2008

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: Audigier Brand Management Group LLC

Address: 8680 Hayden Place, Culver City, California, 
90232, U.S.A.

Identification No.: 70206

(California 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

Clothing; Clothing, namely, shorts, dresses, jumpers, 
shirts, blouses, jackets, coats, t-shirts, pants, jeans, 
sweat pants, sweat shorts, sweat jackets, hooded 
sweat shirts, underwear, sleepwear, loungewear, 
swim wear, overalls, coveralls, skiwear, vests, 
sweaters, leggings, neckwear, belts, suspenders, 
cloth bibs, socks, wristbands; footwear; headwear; all 
included in class 25.

ביגוד; ביגוד דהיינו, מכנסים קצרים, שמלות, אפודות, כותונות,
חולצות, מקטורנים, מעילים, חולצות טי, מכנסים, מכנסי ג'ינס,
מכנסי הזעה, מכנסוני הזעה, מקטורני הזעה, סווטשירטים עם

קפוצ'ון, בגדים תחתונים, פיג'מות, בגדי נוחות, בגדי ים,
אוברולים, סרבלים, ביגוד סקי, וסטים, סוודרים, חותלות,
עניבות, חגורות, ביריות, סינרים, גרביים, צמידים; הנעלה;

כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214982 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15829/04/2010



U.S.A. , 24/07/2008 ארה"ב , 24/07/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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, included in Class 25. הנעלה, הנכללת בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

HYDEE AND THE HY TOPS

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214987 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 15929/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PETRO ו
-CANADA 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: Suncor Energy Inc.

Address: Calgary, Alberta, Canada

Identification No.: 69429

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

Petroleum based fluids, namely; brake fluid; drill mud 
fluids; drive train fluids; hydraulic fluids; heat transfer 
fluid; heat transfer system flushing fluid; metal 
working fluids; synthetic base fluid; synthetic coating 
fluids; transformer fluid; transmission fluid; vacuum 
pump fluids; cleaning fluids, namely; cleaning fluid for 
heat transfer systems; compressor cleaning fluid; 
additives, namely; engine oil additives; transformer 
oil and transmission oil; all included in class 1.

נוזלים מבוססי נפט, שהם; נוזלי בלימה; נוזלי קידוח בוץ; נוזלי
הנעת רכבת; נוזלי לחץ מים; נוזל העברת חום; נוזל שטיפת
מערכת העברת חום; נוזלי עבודת מתכת; נוזל על בסיס
סינטטי; נוזלי ציפוי סינטטי; נוזל שנאי; נוזל תמסורת; נוזלי

משאבת ואקום; נוזלי ניקוי, שהם; נוזל ניקוי למערכת העברת
חום; נוזל ניקוי למדחס; תוספים, שהם; תוספי שמן למנוע; שמן

שנאי ושמן תמסורת; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

PETRO-CANADA

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214990 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16029/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PETRO ו
-CANADA 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: Suncor Energy Inc.

Address: Calgary, Alberta, Canada

Identification No.: 69429

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

Lubricating oils and greases, namely; industrial oils 
and greases; synthetic oil and greases; 2-cycle 
engine oil; base oil; chain oil; circulating oils; 
compressor oil; cutting oil; food grade lubricants; 
gear oil; heat transfer oil; hydraulic oil; metal working 
oils; motor oil; outboard motor oil; paper processing 
machine oil; penetrating oil; petroleum based coating 
agent for use in pouring concrete; process extender 
oils; refrigeration oils; rubber lubricants; saw guide 
lubricating oil; transformer oil; transmission oil; 
turbine oil; white mineral oil; wire and rope lubricants; 
vacuum pump oil; Additives, namely; engine oil 
additives (non-chemical); all included in class 4.

שמנים וגריז לסיכה, שהם; שמנים וגריז תעשייתיים; שמן וגריז
סינטטיים; שמן מנוע -2גלגלים; שמן בסיסי; שמן שרשרת;

שמני סירקולציה; שמן מדחס; שמן חיתוך; חומרי סיכה בסיווג
מזון; שמן הילוכים; שמן מעביר חום; שמן לחץ מים; שמנים
לעבודות מתכת; שמן מנוע; שמן מנוע חיצוני; שמן סיכה

למכונת נייר; שמן חדירה; חומר ציפוי מבוסס נפט  לשימוש
ביציקת בטון; שמנים מגדילי עיבוד; שמני קירור; חומרי סיכה
מגומי; שמן סיכה מנחה ניסור; שמן טורבינה; שמן מינרל לבן;
חומרי סיכה לתיל וחבל; שמן משאבת ריק; תוספים, שהם;
תוספי שמן מנוע (לא כימיקלי); הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

PETRO-CANADA

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214991 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16129/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PETRO ו
-CANADA 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: Suncor Energy Inc.

Address: Calgary, Alberta, Canada

Identification No.: 69429

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 sprays (oil based sprays) namely 
pesticides for application to crops; fungicides; 
Herbicides; antimicrobial preparations for food grade 
lubricating oils and greases; all included in class 5.

תרסיסים חקלאיים (תרסיסים מבוססי שמן) שהם מדבירי
מזיקים להשמה על יבול; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים;

תכשירים קוטלי חיידקים עבור שמני סיכה וגריז בסיווג מזון;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PETRO-CANADA

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214992 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16229/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PETRO and CANADA 
and the maple leaf image, separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PETRO ו
-CANADA ובדמות עלה עץ אדר, 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: Suncor Energy Inc.

Address: Calgary, Alberta, Canada

Identification No.: 69429

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

Petroleum based fluids, namely; brake fluid; drill mud 
fluids; drive train fluids; hydraulic fluids; heat transfer 
fluid; heat transfer system flushing fluid; metal 
working fluids; synthetic base fluid; synthetic coating 
fluids; transformer fluid; transmission fluid; vacuum 
pump fluids; cleaning fluids, namely; cleaning fluid for 
heat transfer systems; compressor cleaning fluid; 
additives, namely; engine oil additives; transformer 
oil and transmission oil; all included in class 1.

נוזלים מבוססי נפט, שהם; נוזלי בלימה; נוזלי קידוח בוץ; נוזלי
הנעת רכבת; נוזלי לחץ מים; נוזל העברת חום; נוזל שטיפת
מערכת העברת חום; נוזלי עבודת מתכת; נוזל על בסיס
סינטטי; נוזלי ציפוי סינטטי; נוזל שנאי; נוזל תמסורת; נוזלי

משאבת ואקום; נוזלי ניקוי, שהם; נוזל ניקוי למערכת העברת
חום; נוזל ניקוי למדחס; תוספים, שהם; תוספי שמן למנוע; שמן

שנאי ושמן תמסורת; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214993 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16329/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PETRO and CANADA 
and the maple leaf image, separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PETRO ו
-CANADA ובדמות עלה עץ אדר, 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

Lubricating oils and greases, namely; industrial oils 
and greases; synthetic oil and greases; 2-cycle 
engine oil; base oil; chain oil; circulating oils; 
compressor oil; cutting oil; food grade lubricants; 
gear oil; heat transfer oil; hydraulic oil; metal working 
oils; motor oil; outboard motor oil; paper processing 
machine oil; penetrating oil; petroleum based coating 
agent for use in pouring concrete; process extender 
oils; refrigeration oils; rubber lubricants; saw guide 
lubricating oil; transformer oil; transmission oil; 
turbine oil; white mineral oil; wire and rope lubricants; 
vacuum pump oil; Additives, namely; engine oil 
additives (non-chemical); all included in class 4.

שמנים וגריז לסיכה, שהם; שמנים וגריז תעשייתיים; שמן וגריז
סינטטיים; שמן מנוע -2גלגלים; שמן בסיסי; שמן שרשרת;

שמני סירקולציה; שמן מדחס; שמן חיתוך; חומרי סיכה בסיווג
מזון; שמן הילוכים; שמן מעביר חום; שמן לחץ מים; שמנים
לעבודות מתכת; שמן מנוע; שמן מנוע חיצוני; שמן סיכה

למכונת נייר; שמן חדירה; חומר ציפוי מבוסס נפט  לשימוש
ביציקת בטון; שמנים מגדילי עיבוד; שמני קירור; חומרי סיכה
מגומי; שמן סיכה מנחה ניסור; שמן טורבינה; שמן מינרל לבן;
חומרי סיכה לתיל וחבל; שמן משאבת ריק; תוספים, שהם;
תוספי שמן מנוע (לא כימיקלי); הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214994 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16429/04/2010



Owners

Name: Suncor Energy Inc.

Address: Calgary, Alberta, Canada

Identification No.: 69429

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 16529/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PETRO and CANADA 
and the maple leaf image, separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים PETRO ו
-CANADA ובדמות עלה עץ אדר, 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: Suncor Energy Inc.

Address: Calgary, Alberta, Canada

Identification No.: 69429

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 sprays (oil based sprays) namely 
pesticides for application to crops; fungicides; 
Herbicides; antimicrobial preparations for food grade 
lubricating oils and greases; all included in class 5.

תרסיסים חקלאיים (תרסיסים מבוססי שמן) שהם מדבירי
מזיקים להשמה על יבול; קוטלי פטריות; קוטלי עשבים;

תכשירים קוטלי חיידקים עבור שמני סיכה וגריז בסיווג מזון;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214995 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16629/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אקדמיה
ובירה 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

Ownersבעלים

Name: TEMPO BEVERAGES LTD שם: טמפו משקאות בע"מ

Address: P.O.B. 127, Natanya, 42107, Israel כתובת : ת.ד.127, נתניה, 42107, ישראל

Identification No.: 513682625מספר זיהוי: 513682625

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

Advertising; services of management of members' 
club and services related to it, included in Class 35.

פרסום; ניהול מועדון לקוחות והשירותים הקשורים בו, הנכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

האקדמיה לבירה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215054 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16729/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אקדמיה
ובירה 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

Ownersבעלים

Name: TEMPO BEVERAGES LTD שם: טמפו משקאות בע"מ

Address: P.O.B. 127, Natanya, 42107, Israel כתובת : ת.ד.127, נתניה, 42107, ישראל

Identification No.: 513682625מספר זיהוי: 513682625

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

Services of entertainment including production of 
events and parties for the promotion, marketing and 
sale of beverages, included in Class 41.

שירותי בידור לרבות הפקת אירועים ומסיבות המיועדים לקידום
שיווק ומכירה של משקאות, הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

האקדמיה לבירה

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215055 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16829/04/2010



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

PORTAL 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

Electric motors (except for land vehicles); electric 
generators, turbines; compressors; starters for power 
and drive motors (to the extent included in class 7); 
couplings and clutches (except for land vehicles); 
appliances and equipment for the  production, 
control, distribution and delivery of compressed air; 
pumps (to the extent included in class 7); machine 
tools, cutting and welding gear for oxyacetylene 
metal working processes; pipe shaping machines; 
machines, devices and  appliances for cleaning and 
treating chemical products; machine boilers of all 
types;  high-pressure vessels (machine parts); 
centrifuges and separating nozzles for uranium 
enrichment; equipment and machinery for the 
automated handling of tools and workpieces; devices 
and systems for storing, handling, distributing and 
transporting goods, i.e. conveyor belts, hoisting gear, 
storage and retrieval machines, and cranes (to the 
extent included in class 7); filters (to the extent 
included in class 7); waste disposal units including 
waste masticators and compressors; all included in 
class 7.

מנועים חשמליים (למעט כלי רכב יבשתיים); מחוללים
חשמליים, טורבינות; מדחסים; מתנעים למנועי כוח והנע

(במידה שהם כלולים בסוג 7); מחברים ומצמדים (למעט כלי
רכב יבשתיים); מכשירים וציוד להפקה, בקרה, הפצה והעברה
של אוויר דחוס; משאבות (במידה שהם כלולים בסוג 7); כלי

מכונות, ציוד חיתוך וריתוך לתהליכי עיבוד מתכות
באוקסיאצטילן; מכונות לעיצוב צינורות; מכונות, התקנים
ומכשירים לניקוי וטיפול בחומרים כימיים; דודי מכונות מכל
הסוגים; כלי קיבול ללחץ גבוה (חלקי מכונות); סרכזות

וזרבוביות הפרדה להעשרת אורניום; ציוד ומכונות לטיפול
אוטומטי בכלים וחלקים בעיבוד; התקנים ומערכות לאחסון,

טיפול, הפצה והובלה של סחורות, כלומר מסועים, ציוד הרמה,
מכונות אחסון ואחזור, ועגורנים (במידה שהם כלולים בסוג 7);
מסננים (במידה שהם כלולים בסוג 7); יחידות לסילוק אשפה

כולל טוחנות ומדחסי אשפה, הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

TIA Portal

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215065 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 16929/04/2010



Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 17029/04/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TIA Portal

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215066 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 17129/04/2010



Scientific appliances, devices and instruments for 
laboratory research purposes; chemical, optical, 
photographic, nautical and geodetic appliances, 
devices and instruments; weighing, signaling, 
measuring, counting, recording, monitoring, testing, 
open and closed-loop control and switching devices; 
electric switchgear and control cabinets; stacking 
systems for electric switchgear and control cabinets 
comprising essentially of apparatus racks, support 
frames and profiled struts in any combination; 
thermostats; lasers for technical purposes; electron 
microscopes; remote control devices; automatic 
machines which are coin or token-operated; electric 
and electronic devices for data recording, processing, 
switching, storage and output, particularly general-
purpose computers, central processing units, 
personal computers, workstations, storage devices, 
terminals, control devices, printers, interface units 
and input/output devices including keyboards and 
displays; teleprinters; photocopiers; fax machines; 
data processing programs; recording media for 
images, sounds and data (excluding unexposed 
films); electric cables and insulated wires; busbars; 
cable accessories; electrical installation materials (to 
the extent included in class 9), in particular switches, 
dimmers, sockets, switched socket outlets, splitting 
boxes; aerial sockets, loudspeaker outlets and 
junction boxes, communications plug-and-socket 
devices; window louvre pushbuttons and switches; 
thermometers; hygrometers; plug- and-socket 
connections, fuses, screw-in miniature circuit-
breakers, proximity switches, residual-current-
operated circuit-breakers, relays, contactors, fuse 
boxes, branching boxes, junction boxes, distribution 
cabinets, switchboards, time switches, electricity 
meters; ultrasonic and infrared transmitters and 
receivers and associated relay stations for switching, 
dimming and momentary contact switching functions; 
modules for switching and dimming; time-delay 
switches; synchro-generators; filament transformers 
with electric starting aid for brightness control of 
fluorescent lamps; ballasts, open and closed-loop 
control devices for fluorescent lamps; switching and 
control gear for building services management 
systems; signaling devices; door entry security 
systems; distribution, ducting and laying systems for 
electrical installations; electric and electronic alarm 
devices and systems and site security devices and 
systems, particularly intruder detection systems and 
police alarm systems, anti-theft systems, security 
access systems and video monitoring systems; 
infrared pass-key systems; autonomous hazard 
signaling devices and protection equipment for water 
and fire damage; electronic tagging systems; 
personal identification devices; electric and electronic 
equipment and systems for process control 
engineering; servicing equipment and automated 
machinery for power plant applications, i.e. pipe 
testing equipment; equipment for non-destructive 
testing of materials in power plants, eddy-current test 
equipment, ultrasound test equipment, leakage 
detectors, manipulators, equipment for 
decontaminating power plant components that have 
become contaminated with radioactivity; electric 
recording and measuring equipment for air, water 
and soil pollution, and for noise, vibrations, 
radioactivity and meteorological data; process 
engineering equipment, i.e. pressure throughflow

כלים, התקנים ומכשירים מדעיים לשימושי מחקר במעבדה;
כלים, התקנים ומכשירים כימיים, אופטיים, לצילום, ימיים
וגיאודטיים; התקני שקילה, איתות, מדידה, ספירה, רישום,
ניטור, בדיקה, בקרה בלולאה פתוחה וסגורה ומיתוג; ארונות
חשמל לציוד מיתוג ובקרה; מערכות הערמה לארונות ציוד
מיתוג חשמלי וארונות בקרה המורכבות ביסודן ממתלים

למכשירים, מסגרות תמיכה ותומכות מעוצבות בשילוב כלשהו;
תרמוסטטים; לייזרים למטרות טכניות; מיקרוסקופים

אלקטרוניים; התקנים לשליטה מרחוק; מכונות אוטומטיות
מופעלות מטבעות או אסימונים; התקנים חשמליים ואלקטרוניים

להקלטה, עיבוד, מיתוג, אחסון ופלט של נתונים, בפרט
מחשבים לשימוש כללי, יחידות עיבוד מרכזי, מחשבים אישיים,
תחנות עבודה, התקני אחסון, מסופים, התקני בקרה, מדפסות,

יחידות ממשק והתקני קלט/פלט כולל מקלדות וצגים;
טלפרינטרים; מכונות צילום; מכשירי פקס; תוכניות לעיבוד

נתונים; מדיה מקליטה לבבואות, צלילים ונתונים (לא כולל סרטי
צילום שלא נחשפו); כבלי חשמל ותילים מבודדים; אפיקי

נתונים; אביזרים לכבלים; חומרים להתקנות חשמל (במידה
שהם כלולים בסוג 9), ובפרט מתגים, עמעמים, שקעים, יציאות

שקע ממותגות, תיבות פיצול; שקעים לאנטנות, יציאות
לרמקולים ותיבות חיבורים, התקני תקשורת תקע-ושקע;

לחצנים ומתגים לתריסי חלונות; מדי-חום; מדי לחות; חיבורי
תקע-ושקע, נתיכים, מנתקי זרם זעירים מתברגים, מתגי

קרבה, מנתקי מעגל מופעלים בזרם נותר, ממסרים, מגעונים,
תיבות נתיכים, תיבות הסתעפות, תיבות חיבורים, ארונות סעף,

לוחות בקרה, מתגי זמן, שעוני חשמל; משדרים וקולטים
אולטרה-קוליים ואינפרה-אדומים ותחנות ממסר קשורות בהם
לפונקציות מיתוג, עמעום ומיתוג מגע רגעי; מודולים למיתוג

ועמעום; מתגי השהיית זמן; מחוללי סנכרון; שנאי חוטי להט עם
עזר הפעלה חשמלי לשליטה על הבהירות של מנורות

פלואורסצנטיות; נטלים, התקני בקרה בלולאה פתוחה וסגורה
למנורות פלואורסצנטיות; ציוד מיתוג ובקרה למערכות ניהול

שירותי בנייה; התקני איתות; מערכות אבטחה לדלתות כניסה;
מערכות חלוקה, תיעול והנחה להתקנות חשמל; התקני אזעקה
ומערכות חשמליים ואלקטרוניים והתקנים ומערכות לאבטחת
אתרים, בפרט מערכות לגילוי פורצים ומערכות לאזעקת

המשטרה, מערכות למניעת גניבה, מערכות לאבטחת גישה
ומערכות ניטור בווידאו; מערכות אינפרה-אדום למפתחות
כניסה; התקני איתות אוטונומיים לסיכונים וציוד הגנה מנזקי
מים ואש; מערכות לתיוג אלקטרוני; התקנים לזיהוי אישי; ציוד
ומערכות חשמליים ואלקטרוניים להנדסת בקרת תהליכים; ציוד
שירות ומכונות אוטומטיות ליישומים של תחנות כוח, כלומר ציוד
לבדיקת צינורות; ציוד לבדיקות אל-הרס של חומרים בתחנות
כוח, ציוד לבדיקת זרמי מערבולת, ציוד בדיקה אולטרה-קולי,
גלאי דליפה, מתפעלים, ציוד לטיהור רכיבי תחנות כוח שזוהמו
בקרינה רדיואקטיבית; ציוד חשמלי לרישום ומדידה של זיהום
אוויר, מים וקרקע, ושל נתוני רעש, רעידות ומטאורולוגיה; ציוד
להנדסת תהליכים, כלומר מכשירים למדידת ספיקה עוברת של

לחץ, מדי לחץ, וסתים, מפעילים; התקנים חשמליים
ואלקטרוניים לטכנולוגיה אנליטית כגון ניתוח מערכות,

כרומטוגרפיה וניתוח קרני רנטגן; ציוד קרני רנטגן למטרות
טכניות; התקנים ומערכות של טכנולוגיית שקילה; מצמדים
חשמליים; בקרים עם לוגיקה ניתנת לתכנות, במיוחד לכלי

מכונות, ציוד טיפול, רובוטים, מכונות להרכבה ולעיבוד חומרים;
ציוד חשמלי לכלי מכונות ומכונות למטרות מיוחדות; התקנים
והרכיבים שלהם ומערכות מורכבות מהתקנים ורכיבים כאלה
לזיהוי ואיתור דליפות במכלים המכילים מוצקים, נוזלים וגזים;
ציוד לבדיקת אל-הרס של חומרים; מפסקי מעגל וציוד מיתוג
למתח גבוה, בינוני ונמוך; מערכות תמסורת מתח גבוה זרם
ישיר; מיישרים ומהפכים חשמליים; שנאי מכשירים; כליאים;

שפופרות ריק לציוד מיתוג; ארונות לציוד מיתוג; מונים לשימוש
למדידות חשמל, גז, נוזלים וחום; ציוד ומתקני I&C לבקרת ציוד

מיתוג ומערכות כוח; שנאים; כבלי כוח; דינמומטרים
אלקטרוניים וציוד למדידת פיתול; מחווני עומס אלקטרוניים;
קולטי שמש; התקנים לאספקת חירום של חשמל; רכיבים

אלקטרו-טכניים, אלקטרוניים וקרמיים ותת-הרכבות המורכבות
מרכיבים כאלה (במידה שהם כלולים בסוג 9); סוללות חשמל;
תאי דלק; מצברים; תאים סולריים ומערכות אנרגיה סולרית

ט"ו אייר תש"ע - 17229/04/2010



measuring instruments, pressure gauges, regulators, 
actuators; electrical and electronic devices for 
analytical technology such as systems analysis, 
chromatography and X-ray analysis; X-ray equipment 
for technical purposes; weighing technology devices 
and systems; electric couplers; programmable logic 
controllers, particularly for machine tools, handling 
equipment, robots, assembly and materials 
processing machines; electrical equipment for 
machine tools and special-purpose machines; 
devices and their components and systems 
consisting of such devices and components for the 
identification and localization of leaks in tanks and 
containers holding solid, liquid and gaseous 
substances; equipment for nondestructive materials 
testing; high-voltage, medium-voltage and low-
voltage circuit-breakers and switchgear; h.v.d.c. 
transmission systems; electric rectifiers and inverters; 
instrument transformers; arresters; vacuum tubes for 
switchgear; switchgear cabinets; metering devices for 
use in conjunction with electricity, gas, liquids and 
heat; I&C equipment and devices for switchgear and 
power system control; transformers; power cables; 
electronic dynamometers and torque measuring 
equipment; electronic load indicators; solar 
collectors; emergency power supply devices; 
electrotechnical, electronic and ceramic components 
and subassemblies consisting of such components 
(to the extent included in class 9); electric batteries; 
fuel cells; accumulators; solar cells and solar energy 
systems constructed from them; sensors; 
optoelectronic components and subassemblies 
consisting of such components (to the extent 
included in class 9); optocouplers; electrical resistors; 
capacitors; inductors; coils; NTC and PTC 
thermistors; filters (to the extent included in class 9); 
printed, etched, potted and integrated circuits; chip 
cards; chip card readers; testing devices for 
electrotechnical and electronic components and 
subassemblies; surge voltage protectors; devices for 
recording, emitting, transmitting, receiving, 
reproducing and processing sounds and/or 
characters and/or images; communication devices 
and systems composed of such devices; data 
switching and transmission devices; devices and 
systems for mobile radio communications; devices 
and systems for the transmission of voice, data and 
images; satellite earth stations; telecommunication 
cables and optical fibers for electrical and optical 
transmission of voice, data and images; telephones; 
batteries, charging stations, telephone systems; 
videophones; car phones; telephone answering 
machines; charge indicators; wireless paging 
devices; telephones with integral fax machines; two-
way radios and radio sets; intercom and two-way 
intercom systems; modems; couplers, transceivers, 
power supply devices (to the extent included in class 
9) and collision detect devices and optical plug-in 
modules for fiber-optic communications technology; 
television cameras; radios; navigation devices; car 
radios; television sets; record players; CD recording 
equipment and players; cassette recorders; video 
recorders; aerials and aerial systems; radar sets; 
short-wave transmitter and receiver stations; radio 
access systems; ground-air communication systems; 
radio link equipment; satellite communications 
equipment; encoding devices; thermal imaging 
devices; laser distance measuring equipment; IFF

בנויות מהם; חיישנים; רכיבים אופטו-אלקטרוניים ותת-הרכבות
בנויות מרכיבים כאלה (במידה שהם כלולים בסוג 9); אופטו-

מצמדים; נגדים חשמליים; קבלים; משרנים; סלילים;
תרמיסטורים NTC ו-PTC; מסננים (במידה שהם כלולים בסוג
9); מעגלים מודפסים, חרוטים, מטובעים ומשולבים; כרטיסי

שבב; קוראי כרטיסי שבב; התקני בדיקה לרכיבים ותת-הרכבות
אלקטרו-טכניים ואלקטרוניים; מגנים בפני נחשולי מתח;

התקנים להקלטה, פליטה, שידור, קבלה, שעתוק ועיבוד צלילים
ו/או תווים ו/או בבואות; התקני תקשורת ומערכות מורכבות
מהתקנים כאלה; התקנים למיתוג ותמסורת נתונים; התקנים
ומערכות לתקשורות רדיו ניידות; התקנים ומערכות לתמסורת
קול, נתונים ובבואות; תחנות קרקע לווייניות; כבלי תקשורת
רחק וסיבים אופטיים לתמסורת חשמלית ואופטית של קול,
נתונים ובבואות; טלפונים; סוללות, תחנות טעינה, מערכות

טלפון; טלפוני וידאו; טלפונים לרכב; מכשירי מענה קולי; מחווני
טעינה; איתוריות אלחוטיות; טלפונים עם פקס מובנה; מכשירי
רדיו ומערכות רדיו דו-כיווניים; אינטרקומים ומערכות אינטרקום
דו-כיווניים; מודמים; מצמדים, מקלטים-משדרים, ספקי כוח

(במידה שהם כלולים בסוג 9) והתקנים לגילוי התנגשות ומודולי
תקע אופטיים לטכנולוגיית תקשורת בסיבים אופטיים; מצלמות

טלוויזיה; מכשירי רדיו; התקני ניווט; מכשירי רדיו לרכב;
מכשירי טלוויזיה; פטיפונים; ציוד הקלטה ונגני תקליטורים;

מקליטי טייפ; מקליטי וידאו; אנטנות ומערכות אנטנות; מערכות
מכ"ם; תחנות שידור וקליטה של גלים קצרים; מערכות גישת
רדיו; מערכות תקשורת קרקע-אוויר; ציוד קישור רדיו; ציוד

תקשורת לוויינים; מכשירי קידוד; התקני הדמיה תרמית; ציוד
למדידת מרחקים בלייזר;  מערכות זיהוי עמית-טורף למטוסים;
התקנים לקליטה, איתור וסיווג של אותות אלקטרומגנטיים;
התקני ניווט לרכב קרקע, ים ואוויר; מפענחי תנועה; מחשבי
טייס; מחשבים מותקנים ברכב/במטוס; התקנים לאבחון כריות
אוויר וצמיגים; התקנים אלקטרוניים לניהול ציי רכב; חיישני
טמפרטורה; רתמות כבלים; מערכות תיול של כלי רכב;

מכשירים לבקרת מנוע; התקנים להצתה, בקרת הצתה והפעלת
הצתה; התקנים לבקרת הזרקת דלק והזרקת דלק מרכזית;

התקני איתות ומודיעים אקוסטיים ואופטיים; התקנים
לטכנולוגיית איתות של מסילות ברזל ומערכות בנויות מהתקנים
כאלה; מערכות לתמסורת והפקה של אודיו ווידאו; מכשירים
והתקנים לטלוויזיה בכבלים ומערכות בנויות מפריטים אלה;
ציוד צילום והסרטה כולל מצלמות וידאו; רמקולים; תיבות

לרמקולים; מיקרופונים; אוזניות; מגברים אלקטרוניים; הכלולים
כולם בסוג 9.

ט"ו אייר תש"ע - 17329/04/2010



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

PORTAL 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: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

systems for aircraft; devices for reception, 
localization and classification of electromagnetic 
signals; navigational devices for land vehicles, 
watercraft and aircraft; traffic decoders; pilot 
computers; on-board computers; devices for airbag 
diagnosis and tire diagnosis; electronic devices for 
vehicle fleet management; temperature sensors; 
cable harnesses; vehicle wiring systems; motor 
control devices; ignition, ignition control and ignition 
trigger devices; devices for fuel injection control and 
central fuel injection; acoustic and optical signaling 
devices and annunciators; devices for railway 
signaling technology and systems constructed from 
such devices; audio and video transmission and 
production systems; appliances and devices for cable 
TV and systems made up of such items; 
photographic and film equipment including video 
cameras; loudspeakers; loudspeaker boxes; 
microphones; earphones; electronic amplifiers; all 
included in class 9.

בנויות מהם; חיישנים; רכיבים אופטו-אלקטרוניים ותת-הרכבות
בנויות מרכיבים כאלה (במידה שהם כלולים בסוג 9); אופטו-

מצמדים; נגדים חשמליים; קבלים; משרנים; סלילים;
תרמיסטורים NTC ו-PTC; מסננים (במידה שהם כלולים בסוג
9); מעגלים מודפסים, חרוטים, מטובעים ומשולבים; כרטיסי

שבב; קוראי כרטיסי שבב; התקני בדיקה לרכיבים ותת-הרכבות
אלקטרו-טכניים ואלקטרוניים; מגנים בפני נחשולי מתח;

התקנים להקלטה, פליטה, שידור, קבלה, שעתוק ועיבוד צלילים
ו/או תווים ו/או בבואות; התקני תקשורת ומערכות מורכבות
מהתקנים כאלה; התקנים למיתוג ותמסורת נתונים; התקנים
ומערכות לתקשורות רדיו ניידות; התקנים ומערכות לתמסורת
קול, נתונים ובבואות; תחנות קרקע לווייניות; כבלי תקשורת
רחק וסיבים אופטיים לתמסורת חשמלית ואופטית של קול,
נתונים ובבואות; טלפונים; סוללות, תחנות טעינה, מערכות

טלפון; טלפוני וידאו; טלפונים לרכב; מכשירי מענה קולי; מחווני
טעינה; איתוריות אלחוטיות; טלפונים עם פקס מובנה; מכשירי
רדיו ומערכות רדיו דו-כיווניים; אינטרקומים ומערכות אינטרקום
דו-כיווניים; מודמים; מצמדים, מקלטים-משדרים, ספקי כוח

(במידה שהם כלולים בסוג 9) והתקנים לגילוי התנגשות ומודולי
תקע אופטיים לטכנולוגיית תקשורת בסיבים אופטיים; מצלמות

ט"ו אייר תש"ע - 17429/04/2010



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

PORTAL 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: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Research and development for third parties in the 
fields of electrical engineering, electronics,  
informatics, medical engineering, physics,  chemistry 
and mechanical engineering as well as planning, 
technical consultancy, engineering services and 
technical supervision in these fields;  construction 
and design planning and  consultancy; creation of 
programs for data  processing; maintenance relating 
to computer software; leasing of computer systems 
and  software; materials testing; all included in class 
42.

מחקר ופיתוח לצדדים שלישיים בתחומי הנדסה אלקטרונית,
אלקטרוניקה, אינפורמטיקה, הנדסה רפואית, פיזיקה, כימיה
והנדסת מכונות וכן תכנון, יעוץ טכני, שירותי הנדסה ופיקוח

טכני בתחומים אלה; תכנון ויעוץ של בניה ועיצוב; יצירת תוכניות
לעיבוד נתונים; תחזוקה הקשורה לתכנת מחשב; השכרת
מערכות ותכנת מחשב; בדיקת חומרים; הנכללים כולם בסוג

.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

TIA Portal

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215067 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 17529/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 17629/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DIGITAL, CINEMA, SHOT 
and ON separately, but in the combination of the 
mark.

,DIGITAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CINEMA, SHOT ו-ON 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: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, California, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 69460

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Leasing or rental of cinema equipment and  systems 
for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of 
video, music, graphics and audio and video 
broadcasting in a specified image format; all included 
in class 41.

החכרה או שכירות של ציוד ומערכות קולנוע לשימוש ביצירה,
אחסון, העברה, מניפולציה, הקלטה, פלייבק או צפייה בווידיאו,
מוסיקה, גרפיקה ושידור אודיו ווידיאו בפורמט דמות ספציפי;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215069 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 17729/04/2010



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

DAILY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NEW ENERGY 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: MAGE SOLAR GMBH

Address: Auf der Steige 56-58  , Aulendorf, 88326, 
Germany

Identification No.: 69461

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

Photovoltaic equipment and facilities built with them; 
solar collectors for power generation; electrical solar 
cells and facilities built with them; solar batteries that 
are operated with solar cells; equipment and facilities 
built with them to generate electric power; equipment 
and instruments to carry, switch, convert, feed, adjust 
and control electricity, all of the above goods, to the 
extent that they belong to Class 9.

ציוד פוטווולטאי ומתקנים הנבנים איתו; קולטי שמש ליצירת
אנרגיה; תאי שמש חשמליים ומתקנים הנבנים איתם; סוללות
שמש המופעלות עם תאי שמש; ציוד ומתקנים הנבנים איתם
להפקת כח חשמלי; ציוד וכלים לנשיאה, מיתוג, המרה, הזנה,
התאמה ובקרה על חשמל, כל הטובין הנ"ל, ככל שנכללים בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MAGE DAILY NEW ENERGY

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215077 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 17829/04/2010



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

DAILY  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NEW ENERGY 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: MAGE SOLAR GMBH

Address: Auf der Steige 56-58  , Aulendorf, 88326, 
Germany

Identification No.: 69461

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

Heating facilities, equipment for producing hot water 
through solar heat and through the coupling with 
classical heating facilities; heating facilities for solid, 
liquid or gaseous fuels; all included in class 11.

אמצעי חימום , ציוד להפקת מים חמים באמצעות חום השמש
ובאמצעות התאמה לאמצעי חימום קלאסיים; אמצעי חימום

עבור דלקים מוצקים, נוזליים או בצורת גז; הנכללים כולם בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

MAGE DAILY NEW ENERGY

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215078 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 17929/04/2010



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: MAGE SOLAR GMBH

Address: Auf der Steige 56-58  , Aulendorf, 88326, 
Germany

Identification No.: 69461

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

Building materials made from metal, especially as 
parts of assembly systems for roof or wall mounting 
of photovoltaic facilities and solar collectors; all 
included in class 6.

חומרי בניין העשויים ממתכת, בייחוד כחלקים ממערכות
הרכבה עבור הקמת גג או קיר של מתקנים פוטוולטאיים וקולטי

שמש; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

MAGE MOTEC

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215079 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18029/04/2010



Finland , 31/07/2008 פינלנד , 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: Nokia Corporation

Address: Espoo, Finland

Identification No.: 50228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Computer game software; downloadable computer 
game software; all included in class 9.

תוכנת משחק מחשב; תוכנת משחק מחשב ניתנת להורדה;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BOUNCE BOING VOYAGE

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215134 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18129/04/2010



Finland , 31/07/2008 פינלנד , 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: Nokia Corporation

Address: Espoo, Finland

Identification No.: 50228

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

Telecommunications; all included in class 38. טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

BOUNCE BOING VOYAGE

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215135 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18229/04/2010



Finland , 31/07/2008 פינלנד , 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: Nokia Corporation

Address: Espoo, Finland

Identification No.: 50228

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 computer games played over a global 
computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games; all 
included in class 41.

אספקת משחקי מחשב למשחק דרך רשת מחשב גלובלית;
אספקת מידע, חדשות ופרשנות בתחום משחקי המחשב;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

BOUNCE BOING VOYAGE

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215136 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Anat Vertman Children in Movement Ltd. שם: ענת ורטמן ילדים בתנועה בע"מ

Address: 37 Nir David St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב ניר דוד 37  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513310193מספר זיהוי: 513310193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 75577, Israel

שם: רון שוורץ, עו"ד

כתובת : רח' הגיתית 9  , ראשון לציון, 75577, ישראל

Education, providing of training, entertainment, sport 
and cultural activities, workout gym, all for childrens; 
all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות ספורט ותרבות, חדר
כושר, הכל לילדים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215196 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18429/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Intercosma Ltd. שם: אינטרקוסמא בע"מ

Address: Hamelacha 12, Rosh Haain, Israel כתובת : המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Identification No.: 520040239מספר זיהוי: 520040239

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

Make up products for the eye and skin care products 
for the eye; included in class 3.

מוצרי איפור לעיניים ומוצרי טיפוח העור לעיניים; הנכללים בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

EYE TECH

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215218 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18529/04/2010



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

LABO 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: Gecomwert Anstalt

Address: Kirchstrasse 39  , Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 69493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Cleaning and polishing preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, cosmetic 
products for skin care, hair lotions, dentifrices; all 
included in class 3.

תכשירי ניקוי והברקה, סבונים, דברי בושם, שמנים אתרים,
קוסמטיקה, תכשירים קוסמטיים לטיפוח העור, תחליבי שיער,

תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

COSPROPHAR LABO

Application Date 25/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215223 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18629/04/2010



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

LUNGO 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: 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

FORTISSIO LUNGO

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215295 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18729/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 47518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד.410, רעננה, 43103, ישראל

Structural parts for automobiles, vans, buses and 
trucks; tires for land vehicles; tires for automobiles; 
inner tubes for vehicl tires; mud flaps for vehicles; 
wheels for vehicles; wheel rims for vehicles; spoke 
clips of wheels; brake linings for vehicles; brake 
segmens for vehciles; seat covers for vehicles; seat 
covers for automobiles; steering wheels for vehicles; 
steering wheels for automboiles; all included in class 
12.

חלקים מבניים עבור אוטומובילים, טנדרים, אוטובוסים
ומשאיות; צמיגים לרכבי שטח; צמיגים לאוטובילים; פנימיות
לצמיגי רכב; כנפי בוץ לרכבים; גלגלים לרכבים; צלחות לגלגלי
רכב; חישורים לגלגלים; ביטנות למעצורים לרכבים; מקטעים
למעצורים לרכבים; כיסויים למושבי רכב; כיסויי מושבים

לאוטומובילים; הגאים לרכבים; הגאים לאוטומובילים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

OPTIMO K406

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215310 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18829/04/2010



Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 47518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד.410, רעננה, 43103, ישראל

Structural parts for automobiles, vans, buses and 
trucks; tires for land vehicles; tires for automobiles; 
inner tubes for vehicl tires; mud flaps for vehicles; 
wheels for vehicles; wheel rims for vehicles; spoke 
clips of wheels; brake linings for vehicles; brake 
segmens for vehciles; seat covers for vehicles; seat 
covers for automobiles; steering wheels for vehicles; 
steering wheels for automboiles; all included in class 
12.

חלקים מבניים עבור אוטומובילים, טנדרים, אוטובוסים
ומשאיות; צמיגים לרכבי שטח; צמיגים לאוטובילים; פנימיות
לצמיגי רכב; כנפי בוץ לרכבים; גלגלים לרכבים; צלחות לגלגלי
רכב; חישורים לגלגלים; ביטנות למעצורים לרכבים; מקטעים
למעצורים לרכבים; כיסויים למושבי רכב; כיסויי מושבים

לאוטומובילים; הגאים לרכבים; הגאים לאוטומובילים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

CENTUM

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215311 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 18929/04/2010



Owners

Name: HANKOOK TIRE CO., LTD.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 47518

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד.410, רעננה, 43103, ישראל

Structural parts for automobiles, vans, buses and 
trucks; tires for land vehicles; tires for automobiles; 
inner tubes for vehicl tires; mud flaps for vehicles; 
wheels for vehicles; wheel rims for vehicles; spoke 
clips of wheels; brake linings for vehicles; brake 
segmens for vehciles; seat covers for vehicles; seat 
covers for automobiles; steering wheels for vehicles; 
steering wheels for automboiles; all included in class 
12.

חלקים מבניים עבור אוטומובילים, טנדרים, אוטובוסים
ומשאיות; צמיגים לרכבי שטח; צמיגים לאוטובילים; פנימיות
לצמיגי רכב; כנפי בוץ לרכבים; גלגלים לרכבים; צלחות לגלגלי
רכב; חישורים לגלגלים; ביטנות למעצורים לרכבים; מקטעים
למעצורים לרכבים; כיסויים למושבי רכב; כיסויי מושבים

לאוטומובילים; הגאים לרכבים; הגאים לאוטומובילים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

VENTUS

Application Date 23/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215312 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19029/04/2010



U.S.A. , 14/08/2008 ארה"ב , 14/08/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Alexandria Real Estate Equities, Inc.

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

Identification No.: 65093

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Providing an online forum for companies to form 
virtual communities and spaces; providing an online 
forum for companies to operate and manage virtual 
office, laboratory and research spaces; provide an 
online forum for companies to showcase, display, 
demonstrate and promote new and innovative ideas 
and technologies, products and services; provide an 
online center for networking and communications in 
the scientific, research and technology communities; 
all included in class 38.

אספקת פורומים מקוונים לחברות ליצירת קהילות ומרחבים
וירטואליים; אספקת פורומים מקוונים לחברות להפעלת וניהול
משרד, מעבדות ומרחבי מחקר וירטואליים; אספקת פורומים
מקוונים לחברות לתצוגה, מצג, הדגמה וקידום רעיונות,

טכנולוגיות, מוצרים ושירותים חדשים וחדשניים; אספקת מרכז
רישות ותקשורת מקוון עבור קהילות המדע, המחקר

והטכנולוגיה; הנכלליםכולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

ALEXANDRIA

Application Date 24/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215338 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19129/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word combination רשת הלבשה
but in the combination of the ,והנעלה לכל המשפחה
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
רשת הלבשה והנעלה לכל המשפחה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Yaff's Fashion (2004) LTD. שם: יפיז אופנה (2004) בע"מ

Address: 15 Hauman St.  , Jerusalem, Israel כתובת : רח' האומן 15  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 513537225מספר זיהוי: 513537225

Stores for clothing and shoes; included in class 35. חנויות להלבשה והנעלה; הנכלות בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215375 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19229/04/2010



U.S.A. , 20/06/2008 ארה"ב , 20/06/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Elderhostel, Inc.

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

Identification No.: 63843

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, 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, namely, providing conferences, 
workshops, seminars, and classes through 
experiential or classroom learning in the fields of 
history, nature, cultures, science, entertainment, art, 
self-improvement, and politics; all included in class 
41.

שירותים חינוכיים, בעיקר, אספקת כנסים, סדנאות, סמינרים
ושיעורים באמצעות לימוד חוויתי או כיתתי בתחום ההיסטוריה,
טבע, תרבות, מדע, בידור, אמנות, שיפור עצמי, ופוליטיקה,

הכל כלול בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215383 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19329/04/2010



U.S.A. , 25/04/2008 ארה"ב , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: LF, LLC

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

Identification No.: 55975

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Installation, repair and remodeling services 
specializing in appliances, building materials, lighting 
and electrical supplies, plumbing supplies, roofing 
materials, home furnishings, home improvement 
items, home safety and security items, and 
landscaping materials, rental of construction 
equipment and tools; computer paint matching 
services; all included in class 37.

שירותי התקנה, תיקון ועיצוב מחדש המתמקדים בכלים, חומרי
בניה, ציוד תאורה וחשמל, ציוד שרברבות, חומרי קירוי, ריהוט
ביתי, פריטי שיפור הבית, פרטי הגנת ובטיחות הבית וחומרי
שיפור הנוף; השכרה של ציוד וכלי בניה; שירותי התאמת צבע

ממוחשבים; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215471 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19429/04/2010



Ownersבעלים

Name: Expose Fasion Ltd. שם: אקספוז אופנה בע"מ

Address: 11 Lagam St., Caesarea, Israel כתובת : רחוב לגם 11  , קיסריה, ישראל

Identification No.: 513729194מספר זיהוי: 513729194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot & Lapidot, Adv.

Address: 6 Hagiborim  , Binyamina, 30500, Israel

שם: לפידות את לפידות, עו"ד

כתובת : הגיבורים 6  , בנימינה, 30500, ישראל

Swimwaear, beachwear, underwear, undershirts, t-
whirts, children;s wear; all goods included in class 
25.

בגדי ים, בגדי חוף, הלבשה תחתונה, גופיות, חולצות, הלבשת
ילדים ; כל הסחורות נכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SEABREEZE

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215495 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19529/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מלח, ארץ and מאז
1922separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מלח, ארץ ו-
מאז 1922 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Israel Salt Company Eilat (1976) Ltd. שם: חברת המלח לישראל אילת (1976) בע"מ

Address: P.O.B. 30300, Atlit, Israel כתובת : ת.ד.30300, עתלית, ישראל

Identification No.: 510730179מספר זיהוי: 510730179

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St.  , Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2  , חיפה, 33095, ישראל

salt. included in class 30. מלח. כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215499 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19629/04/2010



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: Strakan International Limited

Address: Galashiels, United Kingdom

Identification No.: 65738

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 and substances for the 
treatment of nausea or vomiting; anti-emetic 
medicines; transdermal patches containing 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea or vomiting; transdermal patches containing 
anti-emetic medicines; all included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול בבחילה או הקאות; תרופות
נגד בחילות; טלאים להדבקה על העור המכילים תכשירים

רוקחיים לטיפול בבחילה או הקאות; טלאים להדבקה על העור
המכילים תרופות נגד בחילות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SANCUSO

Application Date 06/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215515 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19729/04/2010



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

DEW 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

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 ואפרטרשייב 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

MEADOW DEW

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215554 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19829/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
REFRESHING 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

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 ואפרטרשייב 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

REFRESHING RAIN

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215555 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 19929/04/2010



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

SMOOTH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-MINERALS 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

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 ואפרטרשייב 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

SMOOTH MINERALS

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215556 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20029/04/2010



Germany , 28/04/2008 גרמניה , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: GEA Group Aktiengesellschaft

Address: Bochum, Germany

Identification No.: 62589

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

Customized treatment of materials of machines and 
industrial installations; all included in class 40.

טיפול מותאם של חומרים במכונות והתקנים תעשייתיים;
הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215650 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20129/04/2010



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: 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

Online social networking services; included in class 
45.

שירותי רישות חברתי מקוון; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

JAIKU

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215689 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20229/04/2010



Switzerland , 24/04/2008 שוויץ , 24/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via penate 4  , Mendrisio, 6850, Switzerland

Identification No.: 52274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

Sientific, 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 and data processing equipment 
and computer; fire-extinguishing apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים,ימיים, מחקרים, לצילום, סינמטוגרפים,
אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת
נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים לניהול, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה בחשמל; מכשירים להקלטה, העברה או שחזור
של קול או בבואות; נשאי נתונים מגנטיים,דיסקים להקלטה;
מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים
על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב וציוד לעיבוד

נתונים ומחשבים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

NIGHT EFFECT

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215731 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20329/04/2010



France , 28/04/2008 צרפת , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TB 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: 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 used for the prevention and 
treatment of tuberculosis; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים המשמשים למניעה וטיפול בשחפת; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215732 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20429/04/2010



France , 28/04/2008 צרפת , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TB 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: 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

Audio cassettes; video cassettes; digital compact 
discs; software; all these goods intended to be used 
for the prevention and treatment of Tuberculosis; all 
included in class 9.

קלטות אודיו; קלטות וידאו; תקליטורים דיגיטליים; תוכנה; כל
הסחורות האלה מיועדות לשימוש למניעה וטיפול בשחפת;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215733 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20529/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 20629/04/2010



France , 28/04/2008 צרפת , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TB 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: 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

Paper, cardboard, paper or cardboard items, namely 
cardboard packing, bags, sachets, envelopes, paper 
bags for packaging, labels, printed materials, 
newspapers and periodicals, books. Pedagogical and 
educational material (with the exception of 
apparatus); all these goods intended to be used for 
the prevention and treatment of Tuberculosis; all 
included in class 16.

נייר, קרטון, פריטים מנייר או קרטון, שהם אריזת קרטון,
תיקים, שקיות קטנות, מעטפות, תיקי נייר לאריזה, תוויות,
חומרים מודפסים, עיתונים וכתבי עת, ספרים. חומר פדגוגי

וחינוכי (מלבד התקנים); כל הסחורות האלה מיועדות לשימוש
למניעה וטיפול בשחפת; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215734 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20729/04/2010



France , 28/04/2008 צרפת , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TB 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: 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

Organization of seminars, working groups, research 
groups and congresses in the medical field, editing 
and publishing of magazines, books, guides in the 
medical field. Assistance to researchers; loan of 
medical documentation; all these services intended 
to be used for the prevention and treatment of 
Tuberculosis; all included in class 41.

ארגון של סמינרים, קבוצות עבודה, קבוצות מחקר וקונגרסים
בתחום הרפואי, עריכה והוצאה לאור של מגזינים, ספרים,

מדריכים בתחום הרפואי. סיוע לחוקרים; השאלת דוקומנטציה
רפואית; כל השירותים האלה מיועדים לשימוש במניעה וטיפול

בשחפת; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215736 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20829/04/2010



France , 28/04/2008 צרפת , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TB 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: 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

Assistance to researchers; loan or renting services of 
laboratory equipment; Research in the medical field; 
all these services intended to be used for the 
prevention and treatment of Tuberculosis; all 
included in class 42.

סיוע לחוקרים; שירותי השאלה או השכרה של ציוד מעבדה;
מחקר בתחום הרפואי; כל השירותים האלה מיועדים לשימוש

במניעה וטיפול בשחפת; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215737 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 20929/04/2010



France , 28/04/2008 צרפת , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה TB 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: 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

Assistance to researchers; providing of temporary 
offices; all these services intended to be used for the 
prevention and treatment of Tuberculosis; all 
included in class 43.

סיוע לחוקרים; מתן משרדים זמניים; כל השירותים האלה
מיועדים לשימוש במניעה וטיפול בשחפת; הנכללים כולם בסוג

.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215738 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21029/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים יקב וגליל
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: GALILEE WINECELLAR JOSEPH GOLD & 
SONS LIMITED

שם: יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ

Address: MATAM, P.O.B. 15098, Haifa, Israel כתובת : מת"מ, ת.ד.15098, חיפה, ישראל

Identification No.: 510203292מספר זיהוי: 510203292

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

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

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

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

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

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

משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

יקב הגליל

Application Date 05/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215758 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BIG BOY RESTAURANTS INTERNATIONAL 
LLC

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

Identification No.: 63818

(Michigan Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Uncooked hamburger patties, chili, milk shakes, 
onion rings and fruit based fillings for pies; meat, fish, 
poultry and game; edible oils and fats; all included in 
class 29.

פשטידות המבורגר שאינן מבושלות, צ'ילי, מוצרי חלב טרוף,
טבעות בצל ומילויים מבוססי פירות עבור פשטידות; בשר,
דגים, עוף וציד; שמני ושומני מאכל; כולם כלולים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

BIG BOY

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215762 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BIG BOY RESTAURANTS INTERNATIONAL 
LLC

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

Identification No.: 63818

(Michigan Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Hamburger sandwiches, coffee, chocolate base 
fillings for pies, custard based fillings for pies, fruit 
pies; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery; ices, spices, sauces 
(condiments), tea, cocoa, mustard, vinegar, salad 
dressings; all included in class 30.

כריכי המבורגר, קפה, מילויים מבוססי שוקולד עבור פשטידות,
מילויים מבוססי רפרפת עבור פשטידות, עוגות פרי, קמח

ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות,
תבלינים, רטבים (נותני טעם), תה, קקאו, חרדל, חומץ, רטבים

לסלט; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

BIG BOY

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215763 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BIG BOY RESTAURANTS INTERNATIONAL 
LLC

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

Identification No.: 63818

(Michigan Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Beers; mineral and aerated water and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

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

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים, משקאות מירקות ומיצי
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; כולם כלולים

בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

BIG BOY

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215764 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21429/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: BIG BOY RESTAURANTS INTERNATIONAL 
LLC

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

Identification No.: 63818

(Michigan Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Cafes, restaurants, self-service restaurants, 
cafeterias, snack bars, canteens, pubs; providing of 
food and drink; catering services; hospitality services, 
in particular the provision of food and drink; all 
included in class 43.

בתי קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, קפיטריות, ברי
חטיפים, קנטינות, ברים; הספקת מזון ומשקה; שירותי קיטרינג;
שירותי אירוח במיוחד הספקה של מזון ומשקה; כולם כלולים

בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

BIG BOY

Application Date 07/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215765 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21529/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה גלידות
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: 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

Ice cream, water ices, sherbets, ice lollies, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices; frozen desserts; 
frozen yoghurts, binding agents and mixes for 
making ice cream and/or water ices and/or ice lollies 
and/or sherbets and/or frozen confections and/or 
frozen cakes and/or soft ices and/or frozen desserts 
and/or frozen yoghurts; all included in class 30.

גלידה, קרחוני מים, שרבטים, לקקני קרח, דברי מתיקה
קפואים, עוגות קפואות, קרחונים רכים; קינוחים קפואים;

יוגורטים קפואים, חומרים ותערובות קושרים להכנת גלידה ו/או
קרחוני מים ו/או לקקני קרח ו/או שרבטים ו/או דברי מתיקה
קפואים ו/או עוגות קפואות ו/או קרחונים רכים ו/או קינוחים
קפואים ו/או יוגורטים קפואים; הנכללים כולם בוסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215836 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21629/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה גלידות
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: 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

Ice cream, water ices, sherbets, ice lollies, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices; frozen desserts; 
frozen yoghurts, binding agents and mixes for 
making ice cream and/or water ices and/or ice lollies 
and/or sherbets and/or frozen confections and/or 
frozen cakes and/or soft ices and/or frozen desserts 
and/or frozen yoghurts; all included in class 30.

גלידה, קרחוני מים, שרבטים, לקקני קרח, דברי מתיקה
קפואים, עוגות קפואות, קרחונים רכים; קינוחים קפואים;

יוגורטים קפואים, חומרים ותערובות קושרים להכנת גלידה ו/או
קרחוני מים ו/או לקקני קרח ו/או שרבטים ו/או דברי מתיקה
קפואים ו/או עוגות קפואות ו/או קרחונים רכים ו/או קינוחים
קפואים ו/או יוגורטים קפואים; הנכללים כולם בוסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215837 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21729/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה INN 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: RRI Financial, Inc.

Address: E. Warm Springs Road , Las Vegas, Nevada, 
320, U.S.A.

Identification No.: 69628

(Nevada 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

Hotel and motel services; all included in class 43. שירותי בתי מלון ומוטלים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215874 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21829/04/2010



The mark is limited to the colors as shown in the 
mark.

הסימן מוגבל לצבעים המופיעים בסימן.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase DE LA HABANA 
separately, but in the combination of the mark.

DE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
LA HABANA 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: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Miramar, Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Retail sales of tobacco, featuring cigars, cigarettes, 
cigaritos; matches; smokers' accessories in 
traditional and electronic commerce; included in class 
35.

מכירות קמעוניות של טבק, כולל סיגרים, סיגריות, סיגריטוס,
גפרורים; אביזרי מעשנים במסחר מסורתי ואלקטרוני; הנכללים

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215918 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 21929/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ילד וירוק
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Anat Goldberg שם: ענת גולדברג

Address: P.O.B. 101, En-Hod , 30890, Israel כתובת : ת.ד.101, עין הוד, 30890, ישראל

Identification No.: 24915092מספר זיהוי: 24915092

Name: Rachel Segev-Tal שם: רחל שגב-טל

Address: P.O.B. 101, En-Hod , 30810, Israel כתובת : ת.ד.101, עין הוד, 30810, ישראל

Identification No.: 31756836מספר זיהוי: 31756836

Games and toys in the field of quality of the 
environment, included in class 28.

משחקים וצעצועים בנושא איכות הסביבה, הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215950 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22029/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words PHOTO, WORLD, עולם
and הצילום and the slogan החוויה שלכם בפיתוח שלנו,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם,
צילום, PHOTO ו-WORLD ובסיסמא החוויה שלכם בפיתוח

שלנו, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Photo World and Sublimation Ltd. שם: עולם הצילום והסובלימציה בע"מ

Address: 16 Petach Tikva street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב פתח תקוה 16  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 514004969מספר זיהוי: 514004969

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Beny Atlas, Adv.

Address: 144 A Derech Hayam  , Haifa, 34748, Israel

שם: ד"ר בני אטלס, עו"ד

כתובת : דרך הים 133 א'  , חיפה, 34748, ישראל

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included  in other classes; printed 
matter; photographs; plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס, צילומים, חומרים פלסטיים לאריזה

(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215961 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22129/04/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

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

Identification No.: 69654

(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

Distributorship in the field of CNC machines; included 
in class 35.

שירותי שיווק בתחום של מכונות CNC; הכלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

HFO

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215976 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22229/04/2010



Owners

Name: HAAS AUTOMATION INC.

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

Identification No.: 69654

(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

Repair, service and installation of CNC machines; 
included in class 37.

תיקון, שירות והתקנה של מכונות CNC; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

HFO

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215977 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22329/04/2010



Owners

Name: TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.

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

Identification No.: 69656

(New York 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

Diagnostic reagents for the analysis of carbohydrate 
and sugar levels used by clinical and medical 
laboratories; included in class 5.

מגיבים דיאגנוסטיים עבור האבחון של פחמימות ורמות סוכר
לשימוש מעבדתי קליני ורפואי; הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GLYCOMARK

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215994 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22429/04/2010



Ownersבעלים

Name: EL TRANS Infrastructure Development & 
Engineering Ltd.

שם: אל-טרנס עבודות תשתית, הנדסה ופיתוח בע"מ

Address: 40 Ha'azmaut St., Yahud, 56304, Monoson, 
Israel

כתובת : רח' העצמאות 40, יהוד, 56304, מונוסון, ישראל

Identification No.: 512933649מספר זיהוי: 512933649

Infrastructure works, development works, 
engineering works, building works; all included in 
class 37.

עבודות תשתית, עבודות פיתוח, עבודות הנדסה, עבודות
בנייה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216008 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22529/04/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

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: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

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; tools for machine tools; tools as parts 
of machines, namely precision tools, solid  carbide 
tools, hard metal tools, high-speed steel tools for use 
in machine tools; tools for machine tools for cutting, 
machining, drilling, turning, milling, reaming and 
thread cutting; indexable inserts and cutting tools 
with indexable inserts, aforementioned goods as 
parts of tools for machine tools; tool bodies 
(machines) for tools for machine tools; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 7; 
all goods included in class 7.

כלי מכונה; כלים לכלי מכונה; כלים כחלקי מכונות, דהיינו כלי
דיוק, כלי קרביד מוצקים, כלי מתכת קשה, כלי מהירות גבוהה
לשימוש בכלי מכונה; כלים לכלי מכונה לחיתוך,  עיבוד מיכני,
קדיחה, סיבוב, טחינה, קידוד וחיתוך פתיל; כלי אינדקס וחיתוך
עם חירור אינדקס, הטובין הנזכרים לעיל כחלקי כלים לכלי

מכונה; גופי כלים (מכונות) לכלים עבור כלי מכונה; חלקי הטובין
המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים בסוג 7; כל הסחורות נכללות

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216157 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22629/04/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

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: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

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 (manually operated); manually operated 
hand tools for cutting, machining, drilling, turning, 
milling, reaming and thread cutting; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 8; 
all included in class 8.

כלים ידניים (מופעלים ידנית); כלים ידניים מופעלים ידנית
לחיתוך, עיבוד מיכני, קדיחה, סיבוב, טחינה, קידוד וחיתוך
פתיל; חלקים עבור הטובין המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים

בסוג 8; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216158 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22729/04/2010



Germany , 02/05/2008 גרמניה , 02/05/2008

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: Walter AG

Address: Tubingen, Germany

Identification No.: 69694

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

Electric and electronic machine tool controls; parts of 
aforementioned goods as far as contained in class 9; 
all included in class 9.

כלי מכונה חשמליים ואלקטרוניים; חלקים עבור הטובין
המוזכרים לעיל עד כמה שנכללים בסוג 9; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216159 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22829/04/2010



Owners

Name: SLO-JO Products (Pty) Limited

Address: 7 Saturn Crescent Linbro Business Park, 
Marlboro, Gauteng Province, Republic of South Africa

Identification No.: 69563

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

Syrups, preparations and powders for making drinks; 
all included in class 32.

סירופים, תכשירים ואבקות להכנת משקאות; הנכללים כולם
בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

סלו-ג'ו
SLO-JO

Application Date 16/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216219 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 22929/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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 caps; included in class 25. כובעים ומגבעות; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216236 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Present Simple Gifts Ltd. שם: פרזנט סימפל מתנות בע"מ

Address: 10 Hakeshet St., P.O.B. 110, Zofit, 44925, 
Israel

כתובת : רח' הקשת 10, ת.ד.110, צופית, 44925, ישראל

Identification No.: 513893032מספר זיהוי: 513893032

Importing, marketing and selling gifts and anything 
that could be considered as gifts, included in class 
35.

ייבוא, שיווק ומכירה של מתנות וכל מוצר שיכול להיחשב
כמתנה, הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216275 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23129/04/2010



If the Hebrew version of the specification of 
goods/services is either entirely or partially unclear or 
ambiguous or erroneous, it should be construed in 
accordance with the English version.

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Peptimmune, Inc.

Address: 64 Sidney Street  , Cambridge, Massachusetts, 
02139, U.S.A.

Identification No.: 56533

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Pharmaceutical compositions for the modulation of 
allergic, immune or autoimmune responses; all 
included in class 05.

תרכובות רוקחיות לויסות תגובות אלרגיות, חיסוניות או
אוטואימוניות; הנכללות כולן בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PEPTIMMUNE

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216327 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23229/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; cleaning preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices, creams; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, מירוק וקירצוף; תכשירי ניקוי; סבונים; בישום,
שמנים אתרים, תמרוקים, תרחיצי שיער; תכשירים לניקוי

שיניים, קרמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216378 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23329/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Healthcare preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; plasters, materials for dressings, 
gauze for dressings, breast-nursing pads; 
disinfectants; wound fill material for medical 
purposes; gel pads for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; breastmilk and 
processed breastmilk, products made out of 
breastmilk; all included in class 5.

תכשירים לטיפולי בריאות; תכשירים סניטריים למטרות
רפואיות; אספלניות, חומרי חבישה, גזות לתחבושות, רפידות
שדיים למניקות; חומרי חיטוי; חומרי מילוי לפצעים למטרות
רפואיות; רפידות ג'ל למטרות רפואיות; חומרים דיאטטיים
למטרות רפואיות; חלב אם וחלב אם מעובד; מוצרים עשויים

מחלב אם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216379 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23429/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Scientific, optical, weighing, measuring, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; computer hardware and computer 
software, peripheral devices, data carriers; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, 
sound or images; magnetic data carriers, optical data 
media; CD, floppy disks, cassettes; magnetic and 
electronic identity cards; milk scales, baby scales; all 
included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לבדיקה
(פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה; חומרת מחשב ותוכנת

מחשב, התקנים היקפיים, נשאי נתונים; מכשירים להקלטה,
העברה, ושחזור של נתונים, צליל או בבואות; נשאי נתונים

מגנטיים, מדיית נתונים אופטיים; CD, דיסקים פלופים, קסטות;
כרטיסי זיהוי מגנטיים ואלקטרוניים; משקלי חלב, משקלי

תינוקות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216380 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23529/04/2010



Surgical and medical apparatus and instruments, 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; 
suture materials, electrical apparatus and 
instruments for medical purposes; medical suction 
and therapy apparatus; vacuum pumps for medical 
purposes; collecting containers, secretion containers 
and bags; medical apparatus for air supplying, 
vacuum, oxygen and other medical gases; diagnostic 
apparatus for medical purposes; testing apparatus for 
medical purposes, including testing apparatus for 
breastmilk; obstetric apparatus; ventouses, forceps; 
incubators for newborns; lamps, ultraviolet ray lamps 
and phototherapy lamps for medical purposes; breast 
pumps; breastshields; feeding bottles; bags and 
containers for storing, freezing, preserving, 
transporting, heating and feeding of breastmilk for 
medical purposes; feeding bottles; feeding bottles for 
medical purposes; apparatus, instruments and 
appliances, all for medical purposes for ingestion of 
nutrition and medicals in particular for premature 
babies, babies and children; breast shells, nipple 
formers, nipple shields; nipple care products for 
medical purposes; dummies (teats) for babies; bags 
and containers for steam cleaner and sterilizers for 
medical purposes; cooling bags for medical 
purposes; support stockings, stockings for varices 
and supporting clothes for medical purposes; all 
included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגי ורפואיים, גפיים, עיניים ושיניים
מלאכותיים; פריטים אורטופדיים; רכיבים לתפירה, מכשירים
וכלים חשמליים למטרות רפואיות; מכשירי שאיבה ותרפיה
רפואיים; משאבות יניקה למטרות רפואיות; מיכלי איסוף,

מיכלים ושקיות להפרשות; מכשירים רפואיים לאספקת אוויר,
יניקה, חמצן וגזים רפואיים אחרים; מכשיר מאבחן למטרות
רפואיות; מכשיר בוחן למטרות רפואיות, כולל מכשיר בוחן

לחלב אם; מכשיר מיילדות; כוסות יניקה, מלקחיים;
אינקובטורים לתינוקות שזה עתה נולדו; מנורות, מנורות קרני
אולטרה סגוליים ומנורות תרפיה באור למטרות רפואיות;
משאבות חזה; מגני חזה; בקבוקי האכלה; שקיות ומיכלים

לאחסון, הקפאה, שמירה, העברה, חימום והאכלה של חלב אם
למטרות רפואיות; בקבוקי האכלה; בקבוקי האכלה למטרות
רפואיות; מכשירים, כלים ומתקנים, כולם למטרות רפואיות
לבליעה של תזונה ותרופות במיוחד לפגים, תינוקות וילדים;
מעטפות לחזה, מעצבי פטמות, מגני פטמות; מוצרי טיפול
בפטמות למטרות רפואיות; דמה (פטמות) לתינוקות; שקיות
ומיכלים לניקוי וחיטוי בקיטור למטרות רפואיות; שקיות קירור
למטרות רפואיות; גרביוני תמיכה, גרביונים לדליות ובגדים

לתמיכה למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216381 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23629/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

ט"ו אייר תש"ע - 23729/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; electric heaters, for 
feeding bottles, steam cleaner and sterilizers; 
pasteurizers; all included in class 11.

מכשירים למטרות להצתה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור,
ייבוש, אוורור, אספקת מים וסניטציה; תנורים חשמליים,

לבקבוקי האכלה, מנקי ומחטאי קיטור; מפסטרים; הנכללים
כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216382 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23829/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials as far as included in class 18; trunks 
and traveling bags; bags, traveling trunks, trunks, 
suitcases, rucksacks and sling straps, in particular for 
the transport of breast pumps and vacuum pumps; 
slings for carrying infants; umbrellas, parasols and 
walking sticks; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מרכיבים אלה ככל שנכללים
בסוג 18; תיבות ותיקי טיולים; תיקים, תיבות טיולים, תיבות,
מזוודות, תרמילי גב, רצועות מתלה, במיוחד עבור הובלה של
משאבות חזה ומשאבות יניקה; מתלים לנשיאת פעוטות;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216383 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 23929/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); 
articles for cleaning purposes; glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes; 
bottles; bags and containers for storing, freezing, 
preserving, transporting, heating and feeding of 
breast milk; bags and containers for steam cleaner 
and sterilizers; drinking cups; non-electric heaters for 
bottles; all included in class 21.

כלים ומיכלים למשק בית או מטבח; מסרקים וספוגים; מברשות
(למעט מברשות צבע); פריטים למטרות ניקוי; כלי זכוכית,

פורצלן וחמר שאינם נכללים בסוגים אחרים; בקבוקים; שקים
ומיכלים לאחסון, הקפאה, שימור, העברה, חימום והאכלה של
חלב אם; שקים ומיכלים לניקוי וחיטוי בקיטור; כוסות שתייה;
תנורים שאינם חשמליים עבור בקבוקים; הנכללים כולם בסוג

.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216384 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24029/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Clothing, footwear, headgear; brassieres and 
underwear, including elastic clothes for mothers 
before and after birth; all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; חזיות והלבשה תחתונה, כולל
בגדים אלסטיים עבור אמהות לפני ואחרי לידה; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216385 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24129/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Treatment of materials; preservation, analyzing, 
separation, isolation of components, converting and 
pasteurization of breast milk; all included in class 40.

טיפול בחומרים; שימור, ניתוח, הפרדה, בידוד של רכיבים,
המרה ופיסטור של חלב אם; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216386 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24229/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Education; education information, providing of 
training and further education, but not in the field of 
pharmaceutical preparations; entertainment; all 
included in class 41.

חינוך; מידע חינוך, אספקת הדרכה וחינוך נוסף; בידור;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216387 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24329/04/2010



Owners

Name: Medela Holding AG

Address: Lattichsstrasse 4b  , Baar, Switzerland

Identification No.: 48808

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

Medical services; rental of breast pumps and vacuum 
pumps; services of a breast milk bank, in particular 
collecting, storing, administrating and distributing of 
breast milk; hygienic and beauty care for human 
beings; all included in class 44.

שירותים רפואיים; השכרה של משאבות ומשאבות יניקה לחזה;
שירותי בנק חלב אם, במיוחד איסוף, אחסון, ניהול והפצה של
חלב אם; טיפולי יופי והגיינה בבני אדם; הנכללים כולם בסוג

.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216388 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24429/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combination of words
WATCHES & JEWELLERY and שעונים ותכשיטים, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופי המילים
שעונים ותכשיטים ו-WATCHES & JEWELLERY, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Zvi Elia שם: צבי אליה

Address: 11 Hayididut street  , Netanya, Israel כתובת : רחוב הידידות 11  , נתניה, ישראל

Identification No.: 56379241מספר זיהוי: 56379241

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yosef Asher, Adv.

Address: 3 Gordon St.  , Natanya, 42288, Israel

שם: יוסף אשר, עו"ד

כתובת : רחוב גורדון 3  , נתניה, 42288, ישראל

Watches and jewellery; all included in class 14. שעונים ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

אסטרל שעונים ותכשיטים
ASTRAL WATCHES & JEWELLERY

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216397 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24529/04/2010



Ownersבעלים

Name: Marcelo Adrian Adato שם: מרסלו אדריאן אדטו

Address: Pardes Hannah, Israel כתובת : פרדס חנה, ישראל

Identification No.: 15260730מספר זיהוי: 15260730

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Hummus, tehina, assorted salads, ful; all included in 
class 29.

חומוס, טחינה ,סלטים, פול; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

בלו בס
BLUE BUS

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216417 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24629/04/2010



Ownersבעלים

Name: Marcelo Adrian Adato שם: מרסלו אדריאן אדטו

Address: Pardes Hannah, Israel כתובת : פרדס חנה, ישראל

Identification No.: 15260730מספר זיהוי: 15260730

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

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

שם: ארז הרכבי, עו"ד

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

Restaurant services, catering services; all included in 
class 43.

שירותי מסעדנות, שירותי קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

בלו בס
BLUE BUS

Application Date 06/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216418 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24729/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
ALLIANCE NETWORK, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Carey International, Inc.

Address: 4530 Wisconsin Avenue, NW  , Washington, 
DC, U.S.A.

Identification No.: 64993

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Transportation reservation services and online 
transportation reservation services; arranging and 
coordinating travel tours; travel and tour information 
services; travel booking agency and travel club 
services featuring a frequent customer bonus 
program; transporting passengers in chauffer-driven 
automobiles, buses, vans and other vehicles; all 
included in class 39.

שירותי הזמנת תחבורה ושירותי הזמנות תחבורה מקוונים;
ארגון ותיאום של נסיעות טיולים; שירותי מידע בתחום הנסיעות
והטיולים; שירותי סוכנות נסיעות להזמנת טיולים וטיולי מועדון
המספקים תוכנית בונוס עבור נוסע מתמיד; הובלת נוסעים
ברכבים עם נהגים, באוטובוסים, בטנדרים וברכבים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216463 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24829/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan טיילו יותר, תדעו יותר, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא טיילו יותר,
תדעו יותר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: NATURE RESERVES AUTHORITY שם: רשות הטבע והגנים

Address: 3 Am Veolamo Street Givat Shaul, Jerusalem, 
Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3  גבעת שאול, ירושלים, ישראל

Identification No.: 500500285מספר זיהוי: 500500285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Rave & Co., Advs.

Address: 26 Ussiskin Street, P.O.B. 7722, Jerusalem, 
Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אוסישקין 26, ת.ד.7722, ירושלים, ישראל

Advertisement, commercials, conducting business, 
business management, goods which will be sold in 
teh Nature reserves Authority stores in Israel, such 
as clothing, headgear, toys, greeting cards, 
pennants, magnets, key rings, etc. for the purpose of 
the |Nature Reserves Authority; all incuded in class 
35.

פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; מכירת טובין בחנויות
רשות הטבע והגנים בישראל הכוללים ביגוד וכובעים, צעצועים,
ברכות, דגלונים, מגנטים, מחזיקי מפתוחות וכד'; הקשורים
לרשות הטבע והגנים בישראל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216464 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 24929/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan טיילו יותר, תדעו יותר, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא טיילו יותר,
תדעו יותר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: NATURE RESERVES AUTHORITY שם: רשות הטבע והגנים

Address: 3 Am Veolamo Street Givat Shaul, Jerusalem, 
Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3  גבעת שאול, ירושלים, ישראל

Identification No.: 500500285מספר זיהוי: 500500285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Rave & Co., Advs.

Address: 26 Ussiskin Street, P.O.B. 7722, Jerusalem, 
Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אוסישקין 26, ת.ד.7722, ירושלים, ישראל

Education, providing of educational activities for 
audlts and children, entertainment services for the 
purpose of nature reservation in all of the nature 
preserved areas; all included in class 41.

חינוך, עריכת פעילויות חינוכיות למבוגרים ולילדים, בידור
ושמירת טבע בכל שמורת הטבע בארץ; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216465 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25029/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan טיילו יותר, תדעו יותר, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא טיילו יותר,
תדעו יותר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: NATURE RESERVES AUTHORITY שם: רשות הטבע והגנים

Address: 3 Am Veolamo Street Givat Shaul, Jerusalem, 
Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3  גבעת שאול, ירושלים, ישראל

Identification No.: 500500285מספר זיהוי: 500500285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Rave & Co., Advs.

Address: 26 Ussiskin Street, P.O.B. 7722, Jerusalem, 
Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אוסישקין 26, ת.ד.7722, ירושלים, ישראל

Advertisement, commercials, conducting business, 
business management, goods which will be sold in 
teh Nature reserves Authority stores in Israel, such 
as clothing, headgear, toys, greeting cards, 
pennants, magnets, key rings, etc. for the purpose of 
the |Nature Reserves Authority; all incuded in class 
35.

פרסומת; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; מכירת טובין בחנויות
רשות הטבע והגנים בישראל הכוללים ביגוד וכובעים, צעצועים,
ברכות, דגלונים, מגנטים, מחזיקי מפתוחות וכד'; הקשורים
לרשות הטבע והגנים בישראל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216466 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25129/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan טיילו יותר, תדעו יותר, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא טיילו יותר,
תדעו יותר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: NATURE RESERVES AUTHORITY שם: רשות הטבע והגנים

Address: 3 Am Veolamo Street Givat Shaul, Jerusalem, 
Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3  גבעת שאול, ירושלים, ישראל

Identification No.: 500500285מספר זיהוי: 500500285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Rave & Co., Advs.

Address: 26 Ussiskin Street, P.O.B. 7722, Jerusalem, 
Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אוסישקין 26, ת.ד.7722, ירושלים, ישראל

Education, providing of educational activities for 
audlts and children, entertainment services for the 
purpose of nature reservation in all of the nature 
preserved areas; all included in class 41.

חינוך, עריכת פעילויות חינוכיות למבוגרים ולילדים, בידור
ושמירת טבע בכל שמורת הטבע בארץ; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216467 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25229/04/2010



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 preparations for treating central 
nervous system disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בהפרעות במערכת העצבים
המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216503 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25329/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים AGE ו
-PREMIUM 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

Shampoos; capillary cosmetic products, namely: 
gels, mousses, balms, cream, wax, serums and 
lotions; products for the hair styling and hair care; 
hair lacquers; hair coloring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; all 
included in class 3.

שמפו; מוצרי קוסמטיקה נימיים, שהם: ג'לים, מוסים, משחות
מרגיעות, קרם, שעווה, נסיוב ותחליבים; מוצרים לעיצוב השיער
וטיפוח שיער; לכות לשיער; תכשירי צביעה לשיער ותכשירים
מסירי צבע; תכשירים לתילתול תמידי ולסלסול; שמני תמצית

לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

AGE PREMIUM

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216504 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25429/04/2010



Ownersבעלים

Name: Brig Roni שם: בריג רוני

Address: 153 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גבירול 153  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 51813426מספר זיהוי: 51813426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rauch, Adv.

Address: 22 Tuval  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: ראוך, עו"ד

כתובת : תובל 22  , רמת גן, 52522, ישראל

Entertainment, sport and cultural activities; all 
included in class 41.

בידור, פעילות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216515 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25529/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combinations WWW and CO.IL, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים WWW ו
-CO.IL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Brig Roni שם: בריג רוני

Address: 153 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גבירול 153  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 51813426מספר זיהוי: 51813426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rauch, Adv.

Address: 22 Tuval  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: ראוך, עו"ד

כתובת : תובל 22  , רמת גן, 52522, ישראל

Entertainment, sport and cultural activities; all 
included in class 41.

בידור, פעילות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216516 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25629/04/2010



Owners

Name: FAO Schwarz Family Foundation

Address: 114 West 47th Street  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 69369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד.33113, תל אביב, 64927,
ישראל

Retail and online retail toy store services; all incuded 
in class 35.

שירותי חנויות צעצועים קמעוניות וחנויות צעצועים קמעוניות
מקוונות; כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

FAO

Application Date 17/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216560 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25729/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastic; included in class 20.

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

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216645 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25829/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216646 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 25929/04/2010



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: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

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

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

Advertising, advertising consulting and advertising 
agency; business consulting, business organization; 
window-dressing; all included in class 35.

פרסום, יעוץ פרסום וסוכנות פרסום; יעוץ עסקי, ארגון עסקי;
עיצוב חלון ראווה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216647 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 26029/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of each of the colors appearing in the
mark separately, but in their combination.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחד מן
.הצבעים המופיעים בסימן בנפרד, אלא בשילובם

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחד מן
הצבעים המופיעים בסימן בנפרד, אלא בשילובם.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Energy drinks; included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216718 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 26129/04/2010



Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ט"ו אייר תש"ע - 26229/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the colors appearing in the 
mark separately, but in their combination.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחד מן
הצבעים המופיעים בסימן בנפרד, אלא בשילובם.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Energy drinks; included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216719 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 26329/04/2010



Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ט"ו אייר תש"ע - 26429/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the colors appearing in the 
mark separately, but in their combination

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחד מן
הצבעים המופיעים בסימן בנפרד, אלא בשילובם.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Energy drinks; included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216721 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 26529/04/2010



Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ט"ו אייר תש"ע - 26629/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of each of the colors appearing in the 
mark separately, but in their combination.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל אחד מן
הצבעים המופיעים בסימן בנפרד, אלא בשילובם.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Energy drinks; included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216722 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 26729/04/2010



Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: P.O.B. 3463, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

ט"ו אייר תש"ע - 26829/04/2010



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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים TEINT ו
-LIFT 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 19/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216739 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 26929/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words PRIMA, MUSIC, פרימה
and מיוזיק separately, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פרימה,
מיוזיק, PRIMA ו-MUSIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Prima Hotels Israel Ltd. שם: פרימה מלונות ישראל בע"מ

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

Identification No.: 511442303מספר זיהוי: 511442303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hartavi, Bornstein, Basson, Advs.

Address: 3 Daniel Frish Street  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: הרטבי, בורנשטיין, בסון, עו"ד

כתובת : רחוב דניאל פריש 3  , תל אביב, 64731, ישראל

Services for providing food and drinks; temporary 
accommodations; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; כולם כלולים בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

פרימה מיוזיק
Prima Music

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216774 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 540, Rehovot, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, ת.ד.540, רחובות, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

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

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרלים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

SCHWEPPES FRUITS

Application Date 20/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216777 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27129/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrases SPA CLUB and ספא
and the word HOTELS, but in the combination  קלאב
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופי המילים
ספא קלאב ו-SPA CLUB ובמילה HOTELS, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Prima Hotels Israel Ltd. שם: פרימה מלונות ישראל בע"מ

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

Identification No.: 511442303מספר זיהוי: 511442303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hartavi, Bornstein, Basson, Advs.

Address: 3 Daniel Frish Street  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: הרטבי, בורנשטיין, בסון, עו"ד

כתובת : רחוב דניאל פריש 3  , תל אביב, 64731, ישראל

Services for providing food and drinks; temporary 
accommodations; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הכל כלול בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

ספא קלאב
Spa Club by Prima Hotels

Application Date 23/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216809 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27229/04/2010



Ownersבעלים

Name: Ari Pick שם: ארי פיק

Address: Hod Hasharon, Israel כתובת : הוד השרון, ישראל

Identification No.: 51398543מספר זיהוי: 51398543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daphna Weinstock, Adv.

Address: 62 Derech Ramataim  , Hod Hasharon, 45325, 
Israel

שם: דפנה וינשטוק, עו"ד

כתובת : דרך רמתיים 62  , הוד השרון, 45325, ישראל

Cameras, security surveillance cameras, network 
cameras, surveillance equipment; digital video 
equipment; Closed-circuit surveillance system; 
software for registering digital information on hard 
drive, managing it, uploading and transporting it on 
the internet; all included in class 9.

מצלמות, מצלמות מעקב ואבטחה, מצלמות רשת, ציוד מעקב;
ציוד וידאו דיגיטלי; מערכות מעקב במעגל סגור; תוכנות מחשב
לרישום מידע דיגיטלי על דיסק קשיח, ניהולו, העלאתו והעברתו

ברשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216970 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27329/04/2010



Ownersבעלים

Name: Ari Pick שם: ארי פיק

Address: Hod Hasharon, Israel כתובת : הוד השרון, ישראל

Identification No.: 51398543מספר זיהוי: 51398543

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daphna Weinstock, Adv.

Address: 62 Derech Ramataim  , Hod Hasharon, 45325, 
Israel

שם: דפנה וינשטוק, עו"ד

כתובת : דרך רמתיים 62  , הוד השרון, 45325, ישראל

Cameras, security surveillance cameras, network 
cameras, surveillance equipment; digital video 
equipment; Closed-circuit surveillance system; 
software for registering digital information on hard 
drive, managing it, uploading and transporting it on 
the internet; all included in class 9.

מצלמות, מצלמות מעקב ואבטחה, מצלמות רשת, ציוד מעקב;
ציוד וידאו דיגיטלי; מערכות מעקב במעגל סגור; תוכנות מחשב
לרישום מידע דיגיטלי על דיסק קשיח, ניהולו, העלאתו והעברתו

ברשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216971 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27429/04/2010



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: 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

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; educational services; 
entertainment services; all included in Class 41.

חינוך; מתן הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותים
חינוכיים; שירותי בידור; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217024 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27529/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LASER, ART , ORIGINAL 
separately, but in the combination of the mark.

,LASER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ART , ORIGINAL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Zali and Noam Laser Art Itd. שם: צלי ונעם לייזר ארט בע"מ

Address: 7 Menachem Begin, Israel, 66181, Israel כתובת : דרך מנחם 7, ישראל, 66181, ישראל

Identification No.: 513052639מספר זיהוי: 513052639

Gifts, promotional items, judaica, christian and other 
religions-holy land charms/ products, stands and 
displays. Frames, goods (which are not registered in 
other types), made of wood, cork, reeds, weaker, and 
substitute materials or plastic; all included in class 
20.

מוצרי נוי, מתנות, מוצרי פרסום, יודאיקה, מוצרי נצרות ודתות
שונות, מעמדי תצוגה, מסגרות לתמונות, טובין (שאינן נכללים

בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים,
ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק; כולם נכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217065 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27629/04/2010



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

Ownersבעלים

Name: EMZA Visual Sense Ltd. שם: אמזה ויזואל סנס בע"מ

Address: 3 Hayozma Street  , Kfar Saba, 44422, Israel כתובת :

Identification No.: 513733931מספר זיהוי: 513733931

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

Sensors, visual sensors and detector units for use in 
surveillance, monitoring and control, counting and 
measuring; surveillance systems, namely electronic, 
solar and wireless sensors, cameras, antennae, 
sensor cards and sensor chips, alarms, algorithms 
and software therefore; sensors for the determination 
of proximity, invasion, breach of perimeters, positions 
and distances; computer software for processing 
information to and from sensors; authentication 
software for controlling access to and 
communications with computers and sensors that 
may be downloaded from a global computer network 
and/or recorded on computer media; included in 
class 9.

חיישנים, חיישנים חזותיים ויחידות גילוי לשימוש במעקב, ניטור
ושליטה, ספירה ומדידה. מערכות מעקב, היינו חיישנים,
מצלמות, אנטנות, כרטיסי חיישן ושבבי חיישן, אזעקות

אלקטרונים, סולאריים ואלחוטיים, ואלגוריתמים ותוכנה עבורם.
חיישנים לקביעת קרבה, חדירה, חדירה היקפית, מיקומים

ומרחקים. תוכנת מחשב לגישה למידע לחיישנים ומהם. תוכנת
אימות לשליטה בגישה אל ותקשורת עם מחשבים וחיישנים
הניתנים להורדה מרשת מחשבים גלובלית ו/או מתועדים על

מדיה ממוחשבת; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WISEEYE

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217112 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27729/04/2010



Dated 08/01/2008 (Section 16) מיום 08/01/2008 (סעיף 16)

U.S.A. No. 3364932 ארה"ב מספר: 3364932

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Section 16 סעיף 16

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Varonis Systems, Inc.

Address: 499 Seventh Avenue  , New York, NY, 10018, 
U.S.A.

Identification No.: 62792

(Delaware Corporation)

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

computer software for use in controlling, managing, 
auditing and analyzing data access and usage; 
included in class 9.

תוכנת מחשב לצרכי שליטה,ניהול, ביקורת וניתוח גישה ושימוש
בנתוני; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ורוניס
VARONIS

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217120 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27829/04/2010



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: HANGZHOU GEMA SUITCASES & BAGS CO., 
LTD.

Address: Zhejiang Province, China

Identification No.: 69929

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

Purses; school satchels; travelling trunks; shopping 
bags; travelling bags; valises; vanity cases, not fitted; 
garment bags for travel; suitcases; briefcases; all 
included in class 18.

ארנקים; ילקוטי בית ספר; תרמילי מסע; תיקי קניות; תיקי מסע;
מזוודות; תיקים מעוצבים, שאינם מותאמים; תיקי לבוש
לנסיעה; מזוודות; תיקי מסמכים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217121 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 27929/04/2010



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: HANGZHOU GEMA SUITCASES & BAGS CO., 
LTD.

Address: Zhejiang Province, China

Identification No.: 69929

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

Footwear; clothing; headgear for wear; hosiery; 
layettes (clothing); swimsuits; waterproof clothing; 
football shoes; gloves (clothing); neckties; all 
included in class 25.

הנעלה; דברי הלבשה; כובעים לחבישה; גרביים ולבנים;
מלתחה לתינוק (דברי הלבשה); בגדי ים; דברי הלבשה עמידים
למים; נעלי כדורגל; כפפות (דברי הלבשה); עניבות; הנכללים

כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217122 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28029/04/2010



Benelux , 24/06/2008 בנלוקס , 24/06/2008

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: 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

Chemicals and biochemicals used in industry, in 
agriculture, horticulture and forestry; chemical and 
biochemical products for use in the manufacture of 
animal food; all included in class 1.

כימיכלים וביוכימיכלים לשימוש תעשייתי, לחקלאות, לגננות,
וליערנות; מוצרים כימיכלים וביוכימיכלים לשימוש בייצור מזון

לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

ROVIMAX

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217123 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28129/04/2010



Benelux , 24/06/2008 בנלוקס , 24/06/2008

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: 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

Vitamin and vitamin preparations for use in veterinary 
products and foodstuffs for animals; all included in 
class 5.

ויטמינים ותכשירי ויטמינים לשימוש במוצרי וטרינריה ומזון
לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ROVIMAX

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217124 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28229/04/2010



Benelux , 24/06/2008 בנלוקס , 24/06/2008

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: 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

Feed additives; foodstuffs for animals; foodstuffs 
containing vitamin preparations, all for animal 
consumption; all included in class 31.

תוספי מזון; מזון לבעלי חיים; מזון המכיל תכשירי ויטמינים,
כולם לצריכה של בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

ROVIMAX

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217125 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28329/04/2010



Ownersבעלים

Name: Hoogel Ltd שם: חוגל בע"מ

Address: Israel כתובת :

Identification No.: 513773952מספר זיהוי: 513773952

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Advertising services and commercial information 
services; Telemarketing services; Providing 
consulting services relating to preparing 
advertisements and building web sites for others;  
Advertising services, including promotion relating to 
the sale of articles and services for others by the 
transmission of advertising material via the internet;   
Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other vendors on 
the internet; Providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others 
on a global computer network; included in class 35.

שירותי פרסום ושירותי מידע עיסקי; שירותי טלמרקטינג;
שירותי ייעוץ בנוגע להכנת פרסומים ובניית אתרי אינטרנט
עבור אחרים;   שירותי פרסום, לרבות קידום מכירות הנוגע

למכירתם של מוצרים ושירותים עבור אחרים על ידי העברה של
מידע פרסומי באמצעות האינטרנט;   אספקה של מדריך
פרסומי מקוון שניתן לערוך בו חיפוש הכולל את המוצרים
והשירותים של עוסקים אחרים; אספקה של אתר אינטרנט

הכולל פרסומים הנוגעים למכירתם של מוצרים ושירותים עבור
אחרים על גבי רשת מחשבים גלובלית; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

חוגל
HOOGEL

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217126 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28429/04/2010



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: Melvita

Address: Lagorce, France

Identification No.: 69931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירים מלבינים וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף; סבונים; בישום; תמציות שמנים,
קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

MELVITA

Application Date 05/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217127 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28529/04/2010



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: Melvita

Address: Lagorce, France

Identification No.: 69931

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

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, 
pastry and confectionery, ices; honey, treacle syrup; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment; all included 
in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמחים ומוצרי דגנים, לחם, מאפים ודברי מתיקה, זיגוגים;
דבש, סירופ סוכר; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ,
רטבים (תבלינים); תבלינים; קרח לרענון; הנכללים כולם בסוג

.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

MELVITA

Application Date 05/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217129 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28629/04/2010



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

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: PINTURAS MONTO, S.A.

Address: 46169 Marines (Valencia), Spain

Identification No.: 69932

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

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and 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, ציפויים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה והדרדרות
של עץ; חומרי צבע;  תמיסת יוד; שרף גולמי טבעי; מתכות

ברדיד אלומיניום ואבקה לציירים, תפאורנים, מדפיסים ואמנים;
הכל כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217135 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28729/04/2010



Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
482653000, U.S.A.

Identification No.: 800499

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Engines for motor land vehicles; all included in class 
12.

מנועים לרכבי קרקע מנועים; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

VOLTEC

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217138 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28829/04/2010



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: Nova Chemicals (International) S.A.

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 48021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Unprocessed synthetic resins, namely polyolefin 
resins; all included in class 1.

שרפים סינתטיים בלתי מעובדים, דהינו שרפים פוליאולפיניים;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

NOVAPOL

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217143 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 28929/04/2010



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: Nova Chemicals (International) S.A.

Address: Fribourg, Switzerland

Identification No.: 48021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 synthetic resins, namely polyolefin 
resins; all included in class 17.

שרפים סינתטיים מעובדים למחצה, דהינו שרפים
פוליאולפיניים; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

NOVAPOL

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217144 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29029/04/2010



Ownersבעלים

Name: WEIS ARIE שם: אריה וייס

Address: Holon, 58274, Israel כתובת : חולון, 58274, ישראל

Identification No.: 5284138מספר זיהוי: 5284138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strikovsky, Gal, Barouch, Porat,  & Co. Advs.

Address: 63 Rothschild St.  , Tel Aviv, 65785, Israel

שם: סטריקובסקי, גל, ברוך, פורת ושות' עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 63  , תל אביב, 65785, ישראל

clothing, footwear and headgear included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217166 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Steimatzky (2005) Ltd. שם: סטימצקי (2005) בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 62259מספר זיהוי: 62259

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

Retail store services and online retail services, 
namely, selling and ordering services of books, 
periodicals, newspapers, magazines, compact discs, 
digital versatile disc, CD-ROM, stationery, electronic 
dictionaries, computer software, post cards, gift 
cards, gift wraps and gifts; providing best seller lists 
and personal recommendations, all included in class 
35.

שירותי חנויות קמעונאיות ושירותי קמעונאות מקוונים, דהיינו,
שירותי מכירת והזמנת ספרים, כתבי-עת, עיתונים, מגזינים,

דיסקים, DVD, CD-ROM, מכשירי כתיבה, מילונים
אלקטרוניים, תוכנות מחשב, גלויות, כרטיסי ברכה, אריזות
מתנה ומתנות; אספקת רשימות של רבי מכר והמלצות על

ספרים, הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

סטימצקי

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217167 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29229/04/2010



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: Steimatzky (2005) Ltd. שם: סטימצקי (2005) בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 62259מספר זיהוי: 62259

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

Books, newspapers, periodicals, magazines, all 
included in class 16.

דברי דפוס, דהיינו, ספרים, עיתונים, שבועונים, כתבי עת,
מגזינים, הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217170 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Steimatzky (2005) Ltd. שם: סטימצקי (2005) בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 62259מספר זיהוי: 62259

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

Retail store services and online retail services, 
namely, selling and ordering services of books, 
periodicals, newspapers, magazines, compact discs, 
digital versatile disc, CD-ROM, stationery, electronic 
dictionaries, computer software, post cards, gift 
cards, gift wraps and gifts; providing best seller lists 
and personal recommendations, all included in class 
35.

שירותי חנויות קמעונאיות ושירותי קמעונאות מקוונים, דהיינו,
שירותי מכירת והזמנת ספרים, כתבי-עת, עיתונים, מגזינים,

דיסקים, DVD, CD-ROM, מכשירי כתיבה, מילונים
אלקטרוניים, תוכנות מחשב, גלויות, כרטיסי ברכה, אריזות
מתנה ומתנות; אספקת רשימות של רבי מכר והמלצות על

ספרים, הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217171 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29429/04/2010



U.S.A. , 06/06/2008 ארה"ב , 06/06/2008

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: Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG

Address: Liestal, Switzerland

Identification No.: 69945

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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and muscular diseases, namely 
muscular dystrophy, ataxias, Lou Gehrig disease, 
Parkinson, Huntington disease, spinal muscular 
atrophies, Polyneuropathy, fibromyalgia, 
Mononeuropathy, neuromuscular junction disorders, 
myotonia and myopathie, and pharmaceutical 
preparations for medical purposes for the treatment 
of ophthalmologic diseases, in Class 5.

תכשירים רפואיים לטיפול במחלות נוירולוגיות ובמחלות
בשרירים, דהיינו דיסטרופיה שרירית, אטאקסיה, ניוון שרירים
ALS, פארקינסון, האנטינגטון, ניוון שרירי עמוד השדרה,

פולינוירופתיה, דאבת השרירים, מונונוירופתיה, ליקוי בצומת
עצב-שריר (NMJ), מחלת עיוות שריר ומיופתיה, ותכשירים
רפואיים למטרות רפואיות לטיפול במחלות עיניים;  הכל בסוג

.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217174 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29529/04/2010



U.S.A. , 06/06/2008 ארה"ב , 06/06/2008

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: Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG

Address: Liestal, Switzerland

Identification No.: 69945

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

Scientific and industrial research services in the fields 
of cell cultures, cellular test systems for evaluating 
drugs, antibodies, test systems for detecting 
pharmacologically active compounds, animal models, 
neurological and muscular diseases, and 
ophthalmologic diseases, and the treatment of such 
diseases; computer programming services in the 
fields of cell cultures, cellular test systems for 
evaluating drugs, antibodies, test systems for 
detecting pharmacologically active compounds, 
animal models, neurological and muscular diseases, 
and ophthalmologic diseases, and the treatment of 
such diseases, in Class 42.

שירותי מחקר מדעיים ותעשייתיים בתחומי תרביות תאים,
מערכות מבחן תאיות להערכת תרופות, נוגדנים, מערכות מבחן
לאיתור תרכובות פעילות מבחינה פרמקולוגית, מודלים של
חיות, מחלות נוירולוגיות ומחלות בשרירים, ומחלות עיניים,
והטיפול במחלות אלו; שירותי תיכנות בתחומי תרביות תאים,
מערכות מבחן תאיות להערכת תרופות, נוגדנים, מערכות מבחן
לאיתור תרכובות פעילות מבחינה פרמקולוגית, מודלים של
חיות, מחלות נוירולוגיות ומחלות בשרירים, ומחלות עיניים,

והטיפול במחלות אלו, הכל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217175 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29629/04/2010



Ownersבעלים

Name: JetPrep Ltd שם: ג'ט-פרפ בע"מ

Address: Yokneam, Israel כתובת : יוקנעם, ישראל

Identification No.: 514030428מספר זיהוי: 514030428

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pyernik Rutman, Patent Attorney

Address: 91 Herzl Street, P.O.B. 10012, Be'er Sheva, 
84106, Israel

שם: פיירניק רוטמן, עו"פ

כתובת : הרצל 91, ת.ד.10012, באר שבע, 84106, ישראל

Medical & surgical devices, in particular, devices for 
cleaning body cavities; all included in class 10.

מכשור לשימוש רפואי וניתוחים, בפרט, התקנים לניקוי חללים
בתוך הגוף; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

JETPREP

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217176 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Israelbody Ltd. שם: ישראלבודי בע"מ

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 513862391מספר זיהוי: 513862391

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

Sale and marketing of nutritional supplements 
products, vitamins and multivitamins, and giving of 
professional advice regarding nutrition and physical 
activity issues; all included in class 35.

מכירה ושיווק של תוספי תזונה, ויטמינים ומולטי ויטמינים, ומתן
יעוץ מקצועי בנושאי תזונה ופעילות גופנית; כולם נכללים בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217181 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29829/04/2010



Ownersבעלים

Name: Israelbody Ltd. שם: ישראלבודי בע"מ

Address: Ramat Gan, Israel כתובת : רמת גן, ישראל

Identification No.: 513862391מספר זיהוי: 513862391

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

Sale and marketing of nutritional supplements 
products, vitamins and multivitamins, and giving of 
professional advice regarding nutrition and physical 
activity issues; all included in class 35.

מכירה ושיווק של תוספי תזונה, ויטמינים ומולטי ויטמינים, ומתן
יעוץ מקצועי בנושאי תזונה ופעילות גופנית; כולם נכללים בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

ישראלבודי
ISRAELBODY

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217182 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 29929/04/2010



Owners

Name: Ceragem Co., Ltd.

Address: Choongchungnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 69951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Arterial blood pressure measuring apparatus; 
physiotherapy apparatus; massage apparatus; 
ultraviolet radiator units for therapeutic purposes; 
infrared radiator units for therapeutic purposes; 
ultrasonic therapy machines and apparatus; beds for 
medical purposes; abdominal belts; belts, electric, for 
medical purposes; vertebral orthopedic apparatus; 
moxibustion apparatus; blanket, electric, for medical 
purposes; chiropractic apparatus, electric, for medical 
purposes; cushions for medical purposes; heating 
cushions, electric, for medical purposes; heating 
pads, electric, for medical purposes; heating beds, 
electric, for medical purposes; therapeutic apparatus, 
electric, for medical purposes; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
electric massage apparatus for household use; all 
included in class 10.

התקן למדידת לחץ-דם עורקי; התקן פיזיותרפיה; התקן עיסוי;
רדיאטורים אולטרא-סגולות למטרות תרפויטיות; רדיאטורים
אינפרא-אדומות למטרות תרפויטיות; התקן ומכונות תרפיה
אולטראסוניות; מיטות למטרות רפואיות; חגורות בטן; חגורות
חשמליות למטרות רפואיות; התקן אורתופדי חולייתי; התקן

מוקסיבוטי; שמיכה חשמלית למטרות רפואיות; מתקן
כירופרקטי חשמלי למטרות רפואיות; כריות למטרות רפואיות;
כריות חימום חשמליות, למטרות רפואיות; רפידות חימום

חשמליות, למטרות רפואיות; מיטות חימום רפואיות, למטרות
רפואיות; התקן תרפויטי חשמלי, למטרות רפואיות; מתקן אוויר
חם תרפויטי; ויברטורי אוויר חם, למטרות רפואיות; מתקן כושר
גופני, למטרות רפואיות; התקן עיסוי חשמלי, לשימוש ביתי;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

GOODLE

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217183 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30029/04/2010



Owners

Name: Ceragem Co., Ltd.

Address: Choongchungnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 69951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Water purifier for household purposes; electric 
cooking stoves for household purposes; heating 
packs; bath tubs for sitz baths; heating apparatus, 
electric; heaters for instant hot water; air sterilizers; 
air filtering installations; air deodorising apparatus; 
infrared lamps; electric bedcloths; electric 
footwarmers; footmuffs, electrically heated; blanket, 
electric, not for medical purposses; heating cushions, 
electric, not for medical purposes; heating beds, 
electric, not for medical purposses; heating pads, 
electric, not for medical purposses; bedwarmers, 
electric, not for medical purposses; all included in 
class 11.

מטהר מים למטרות ביתיות; תנורי בישול חשמליים, למטרות
ביתיות; חבילות חימום; אמבטיות ישיבה; התקן חימום חשמלי;
מחממי מים באופן מיידי; סטרליזטורים לאוויר; התקנות לסינון
אוויר; מכשיר לבישום אוויר; מנורות אינפרא-אדומות; מצעים
חשמליים; מחממי-רגליים חשמליים; כיסויי רגליים, המחוממים
באמצעים חשמליים; שמיכה חשמלית (לא למטרות רפואיות);
כריות חימום חשמליות (לא למטרות רפואיות); מיטות חימום
חשמליות (לא למטרות רפואיות); רפידות חימום (לא למטרות
רפואיות); מחממי מיטות חשמליות (לא למטרות רפואיות);

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

GOODLE

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217184 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30129/04/2010



Owners

Name: Ceragem Co., Ltd.

Address: Choongchungnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 69951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Arterial blood pressure measuring apparatus; 
physiotherapy apparatus; massage apparatus; 
ultraviolet radiator units for therapeutic purposes; 
infrared radiator units for therapeutic purposes; 
ultrasonic therapy machines and apparatus; beds for 
medical purposes; abdominal belts; belts, electric, for 
medical purposes; vertebral orthopedic apparatus; 
moxibustion apparatus; blanket, electric, for medical 
purposes; chiropractic apparatus, electric, for medical 
purposes; cushions for medical purposes; heating 
cushions, electric, for medical purposes; heating 
pads, electric, for medical purposes; heating beds, 
electric, for medical purposes; therapeutic apparatus, 
electric, for medical purposes; hot air therapeutic 
apparatus; hot air vibrators for medical purposes; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
electric massage apparatus for household use; all 
included in class 10.

התקן למדידת לחץ-דם עורקי; התקן פיזיותרפיה; התקן עיסוי;
רדיאטורים אולטרא-סגולות למטרות תרפויטיות; רדיאטורים
אינפרא-אדומות למטרות תרפויטיות; התקן ומכונות תרפיה
אולטראסוניות; מיטות למטרות רפואיות; חגורות בטן; חגורות
חשמליות למטרות רפואיות; התקן אורתופדי חולייתי; התקן

מוקסיבוטי; שמיכה חשמלית למטרות רפואיות; מתקן
כירופרקטי חשמלי למטרות רפואיות; כריות למטרות רפואיות;
כריות חימום חשמליות, למטרות רפואיות; רפידות חימום

חשמליות, למטרות רפואיות; מיטות חימום רפואיות, למטרות
רפואיות; התקן תרפויטי חשמלי, למטרות רפואיות; מתקן אוויר
חם תרפויטי; ויברטורי אוויר חם, למטרות רפואיות; מתקן כושר
גופני, למטרות רפואיות; התקן עיסוי חשמלי, לשימוש ביתי;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

CERAGEM

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217185 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30229/04/2010



Owners

Name: Ceragem Co., Ltd.

Address: Choongchungnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 69951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Water purifier for household purposes; electric 
cooking stoves for household purposes; heating 
packs; bath tubs for sitz baths; heating apparatus, 
electric; heaters for instant hot water; air sterilizers; 
air filtering installations; air deodorising apparatus; 
infrared lamps; electric bedcloths; electric 
footwarmers; footmuffs, electrically heated; blanket, 
electric, not for medical purposses; heating cushions, 
electric, not for medical purposes; heating beds, 
electric, not for medical purposses; heating pads, 
electric, not for medical purposses; bedwarmers, 
electric, not for medical purposses; all included in 
class 11.

מטהר מים למטרות ביתיות; תנורי בישול חשמליים, למטרות
ביתיות; חבילות חימום; אמבטיות ישיבה; התקן חימום חשמלי;
מחממי מים באופן מיידי; סטרליזטורים לאוויר; התקנות לסינון
אוויר; מכשיר לבישום אוויר; מנורות אינפרא-אדומות; מצעים
חשמליים; מחממי-רגליים חשמליים; כיסויי רגליים, המחוממים
באמצעים חשמליים; שמיכה חשמלית (לא למטרות רפואיות);
כריות חימום חשמליות (לא למטרות רפואיות); מיטות חימום
חשמליות (לא למטרות רפואיות); רפידות חימום (לא למטרות
רפואיות); מחממי מיטות חשמליות (לא למטרות רפואיות);

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

CERAGEM

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217186 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30329/04/2010



Owners

Name: Ceragem Co., Ltd.

Address: Choongchungnam-do, Republic of Korea

Identification No.: 69951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Sinai, Patent Attorneys

Address: P.O.B. 669, Raanana, 43350, Israel

שם: הנרי סיני, עורכי פטנטים

כתובת : ת.ד.669, רעננה, 43350, ישראל

Chiropractics; convalescent homes; health care; 
sanatoriums; massage; medical assistance; physical 
therapy; rental of chiropractic apparatus; rental of 
massage apparatus; rental of physiotherapy 
apparatus; rental of therapeutic apparatus; rental of 
medical and health care equipment; beauty salons; 
beauty consultancy; all included in class 44.

כירופרקטיקה; בתי החלמה; שירותי בריאות; בתי הבראה
(סנטוריום); עיסוי; סיוע רפואי; פיזיותרפיה; השכרת מתקן
כירופרקטי; השכרת מתקן עיסוי; השכרת מתקן פיזיותרפי;
השכרת מתקן תרפויטי; השכרת ציוד רפואי ובריאותי; סלוני

יופי; ייעוץ יופי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

CERAGEM

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217187 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30429/04/2010



Ownersבעלים

Name: Dana Constante שם: דנה קונסטנטה

Address: Ganei Herzlya, Israel כתובת : גני הרצליה, ישראל

Identification No.: 317797199מספר זיהוי: 317797199

Name: Maia Kontente שם: מיה קונטנטה

Address: Moshav Hadar Ham, Israel כתובת : מושב הדר עם, ישראל

Identification No.: 317792265מספר זיהוי: 317792265

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Mittelman, Adv

Address: P.o.b. 33111, Tel Aviv, 61330, Israel

שם: גד מיטלמן, עו"ד

כתובת : ת"ד 33111, תל אביב, 61330, ישראל

Management and sale of maternity gifts, birth gifts for 
mothers & babies, designed birth baskets, personal 
equipment to mothers & babies; internet sales 
services, marketing and advertizing services, 
catalogue and direct mail services-all in the field of 
birth gifts for mothers & babies; all services included 
in class 35.

ניהול ומכירת מתנות ללידה, לאם ולתינוק, סלסילות מעוצבות
ללידה, ציוד אישי לאם ולתינוק; שירותי מכירות באינטרנט,

שרותי פרסום ושיווק, שרותי דיוור ישיר וקטלוגים - הכל בקשר
למוצרי לידה לאם ולתינוק; כל השירותים הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BABYBASKET

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217188 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30529/04/2010



Ownersבעלים

Name: Carmit Candy Industries Ltd. שם: כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

Address: 25 Hahagana Street, P.O.B. 5122, Rishon 
Lezion, 75706, Israel

כתובת : רח' ההגנה 25, ת.ד.5122, ראשון לציון, 75706, ישראל

Identification No.: 520039058מספר זיהוי: 520039058

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Carmit Candy Industries Ltd.

Address: Legal Department 25 Hahagana St., Rishon 
LeZion, Israel

שם: כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית רחוב ההגנה 25, ראשון לציון,
ישראל

Backed products& confectionery including: wafers, 
cookies, biscuits, candies, marshmallows, chewing 
gum; all including in class 30.

דברי מאפה ומתיקה כולל וופלים, עוגיות, ביסקוויטים, סוכריות,
מרשמלו, גומי לעיסה ושוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217192 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30629/04/2010



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: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Unworked or semi-worked glass, except glass for 
building; all included in class 21.

זכוכית לא מעובדת או מעובדת למחצה, למעט זכוכית לבנייה;
הנכללים כולם בסוג 21 .

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

SUPREMAX

Application Date 09/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217249 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30729/04/2010



The Chinese characters contaiend in the mark 
transliterates into "Heng Yuan", the first character 
means "Lasting", the second one means "Farness", 
the two Chinese characters have no meaning when 
read together.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: JIANGSU HENGLI CHEMICAL FIBRE CO., LTD.

Address: Wujiang City, Jiangsu, China

Identification No.: 69969

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

Belts, not of metal, for handling loads; network; 
tarpaulins; bags, envelopes, pouches of textile, for 
packaging; flock stuffing; raw silk; silk flock; raw 
fibrous textile; wool flock; textile fibers; all included in 
class 22.

חגורות, לא ממתכת, לנשיאת מטענים; רשתות; ברזנט; תיקים,
מעטפות, נרתיקי טקסטיל לאריזה; מילוי לריפוד; משי גולמי;
משי לריפוד; סיבי טקסטיל גולמיים; ריפוד צמר; סיבי טקסטיל;

הכל כלול בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217276 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30829/04/2010



The Chinese characters contaiend in the mark 
transliterates into "Heng Yuan", the first character 
means "Lasting", the second one means "Farness", 
the two Chinese characters have no meaning when 
read together.

Conditions/Disclaimers

Owners

Name: JIANGSU HENGLI CHEMICAL FIBRE CO., LTD.

Address: Wujiang City, Jiangsu, China

Identification No.: 69969

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

Thread and yarn; elastic filaments for textile use; long 
filament, rayon thread and yarn; spun thread and 
yarn; linen thread and yarn; darning thread and yarn; 
sewing thread and yarn; wollen thread and yarn; all 
included in class 23.

פתילים וחוטים; סיבים דקים אלסטיים לשימוש טקסטיל; סיבים
דקים ארוכים, פתילי וחוטי זהורית; פתילי וחוטי טווי; פתילי
וחוטי פשתן; חוטי ופתילי תיקון בתפירה; חוטי ופתילי תפירה;

חוטי ופתילי צמר; הכל כלול בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217277 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 30929/04/2010



Germany , 22/08/2008 גרמניה , 22/08/2008

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: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Rail vehicles, in particular trams; all included in class 
12.

רכבי מסילה, בייחוד חשמליות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

AVENIO

Application Date 10/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217279 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31029/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ביסטרו, בר and בשר, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ביסטרו, בר
ובשר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Maccaroni and Grill Ltd. שם: מקרוני אנד גריל בע"מ

Address: Farm 100  , Ramot Naftali, 13830, Israel כתובת : משק מס' 100  , רמות נפתלי, 13830, ישראל

Identification No.: 513381582מספר זיהוי: 513381582

Restaurant services included in class 43. שירותי מסעדה הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217376 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31129/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COLLEGE, KUNG-FU, 
TAI-CHI and QI-GONG, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COLLEGE, KUNG-FU, TAI-CHI ו-QI-GONG, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Teaching professional knowledge in Martial arts of 
the Far East, including meditation, kung-fu, tai-chi, 
chi-kung; all included in class 41.

לימוד ידע מקצועי בתחומי אומנויות הלחימה של המזרח
הרחוק לרבות מדיטציה, קונג-פו, טאי-צ'י, צ'י-קונג; כולם

נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217469 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31229/04/2010



Ownersבעלים

Name: Yaron Beniamini שם: ירון בנימיני

Address: 24 Hasavion St.  , Oranit, Israel כתובת : רח' הסביון 24  , אורנית, ישראל

Identification No.: 057418071מספר זיהוי: 057418071

Name: Anat Beniamini שם: ענת בנימיני

Address: 24 Hasavion St., Oranit, Israel כתובת : רח' הסביון 24  , אורנית, ישראל

Identification No.: 059096669מספר זיהוי: 059096669

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521,
ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 31329/04/2010



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 terminals and thin clients, flat panel display 
screens, electric luminescent display panels, 
computer monitors, keyboards and associated 
firmware and software applications for connecting to, 
managing or emulating a network environment; all 
included in class 9.

תחנות מחשב ויישומים ללא לקוח, מסכי פנל תצוגה שטוחים,
פנלי תצוגה מפיצי אור חשמליים, משגוחי מחשב, מקלדות
וקושחות נלוות ויישומי תוכנה עבור חיבור, ניהול או חיקוי

סביבת רשת; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WINTERM

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217473 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31429/04/2010



Switzerland , 25/11/2008 שוויץ , 25/11/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: DUKASCOPY (SUISSE) SA

Address: Route de Pre'-Bois 20, Meyrin 1217, 
Switzerland

Identification No.: 70160

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

Telecommunication services; communications by 
electronic computer terminals; computer transmission 
and broadcasting services, in particular  broadcasting 
of television or radio programs via Internet; providing 
electronic media or information in the form of 
uploading, showing, displaying media or information 
about forex brokerage and forex trading exchange 
over the Internet or any other communications 
network; streaming of audio, visual and audiovisual 
material via Internet; news and/ or information 
agencies about forex brokerage and forex trading 
exchange; all included in class 38.

שירותי טלקומיוניקציה; תקשורות באמצעות תחנות מחשב;
שירותי העברה ושידור ממוחשבים, במיוחד שידור של תוכניות
טלוויזיה ורדיו באמצעות האינטרנט; הענקת מדיה או מידע

אלקטרוניים בנוגע לתיווך פורקס וסחר חליפין פורקס באמצעות
האינטרנט או רשת תקשורות אחרות; זרימה של חומרי שמע,
חוזי וחזותיים- שמעתיים באמצעות האינטרנט; סוכנויות חדשות

ו/או מידע בנוגע לתיווך פורקס וסחר חליפין פורקס; כולם
כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

DUKASCOPY

Application Date 21/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217480 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31529/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Netanel Mazor שם: נתנאל מזור

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 032809949מספר זיהוי: 032809949

Name: Eli Goren שם: עלי גורן

Address: Raanana, Israel כתובת : רעננה, ישראל

Identification No.: 027365634מספר זיהוי: 027365634

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avraham Mazor, Adv.

Address: 24 Alterman St.  , Raanana, 43231, Israel

שם: אברהם מזור, עו"ד

כתובת : רחוב אלתרמן 24  , רעננה, 43231, ישראל

Sweets- bonbons; included in class 30. ממתקים - סוכריות; כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217504 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31629/04/2010



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. 217597 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31729/04/2010



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,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Applied Precision, Inc.

Address: 1040 12th. Ave.  , Issaquah, Washington, 
U.S.A.

Identification No.: 69603

(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

Electrical and scientific apparatus, namely optical 
imaging equipment and microscopes, all for 
biological research; all included in class 9.

מכשירים חשמליים ואופטיים, דהיינו ציוד הדמיה אופטית
ומיקרוסקופים, כולם למחקר ביולוגי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DELTAVISIONOMX

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217696 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31829/04/2010



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,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Applied Precision, Inc.

Address: 1040 12th. Ave.  , Issaquah, Washington, 
U.S.A.

Identification No.: 69603

(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

Electrical and scientific apparatus, namely optical 
imaging equipment and microscopes, all for 
biological research; all included in class 9.

מכשירים חשמליים ומדעיים, דהיינו ציוד הדמיה אופטית
ומיקרוסקופים, כולם למחקר ביולוגי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DELTAVISION OMX

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217698 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 31929/04/2010



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

SHLOMO

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217700 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32029/04/2010



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

Printed materials relating to blood glucose 
monitoring; all included in class 16.

חומרים מודפסים המתייחסים לניטור גלוקוז בדם; הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

MEALMEMORY

Application Date 11/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217701 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32129/04/2010



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

SHLOMO

Application Date 18/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217706 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32229/04/2010



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. 217708 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32329/04/2010



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. 217713 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32429/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 32529/04/2010



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. 217714 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32629/04/2010



Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
badges for wear, not of precious metal; barrettes 
(hair-slides); hair slides; belt clasps; birds' feathers 
(clothing accessories); braids; brooches (clothing 
accessories); buckles (clothing accessories); collar 
supports; elastic ribbons; scrunchies; false beards; 
false hair; false hems; false moustaches; fastenings 
for clotthing; feathers (clothing accessories); hair 
bands, head bands, hairnets, bows for hair; non-
electric hair curlers (other than hand implements), 
hair curling pins; hair grips (slides); hair ornaments; 
hair pins; tresses of hair; hat ornaments not of 
precious metal; ornamental novelty badges (buttons); 
pins, other than jewellery; plaited hair; shoe buckles; 
shoe fasteners; shoe ornaments, not of precious 
metal; tinsels (trimmings for clothing); wigs; hair 
curlpapers, hair clips, non-electric hair waving clips; 
all included in class 26.

תחרה ורקמה, סרטים ומקלעת; כפתורים, ווים ולולאות, סיכות
ומחטים; פרחים מלאכותיים; תגים עבור דברי הלבשה שאינם
ממתכת יקרה; סיכות ראש (מחליקי שיער); מחליקי שיער;
מהדקי חגורה; נוצות ציפור (אביזרי דברי הלבשה); מקלעות;

מכבנות (אביזרי דברי הלבשה); אבזמים (אביזרי דברי
הלבשה); התקני תמיכת קולר; סרטים אלסטיים; עניבת שיער
אלסטית; זקנים מדומים; שיער מדומה; שפתיים מדומות; שפם
מדומה; התקני הידוק עבור דברי הלבשה; נוצות (אביזרי דברי
הלבשה); סרטי שיער, סרטי ראש, רשתות ראש, קשתות עבור
שיער; התקני סלסול שיער שאינם חשמליים (שאינם מופעלי
יד), סיכות סלסול שיער, התקני אחיזת שיער (מחליקי שיער);
קישוטי שיער; סיכות שיער; תלתלים של שיער; קישוטי כובע

שאינם ממתכת יקרה; תגי חדשנות קישוטים (כפתורים); סיכות,
שאינן תכשיטים, שיער צמה; אבזמי נעל; מהדקי נעל; קישוטי
נעל שאינם ממתכת יקרה; סידקיות (קישוטים עבור דברי
הלבשה); פאות נוכריות; ניירות סלסול שיער, התקני הידוק
לשיער, שאינם התקני הידוק סלסול שיער חשמליים; כולם

כלולים בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217726 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32729/04/2010



Owners

Name: ALEXANDRE DE PARIS INTERNATIONAL

Address: Bruxelles, Belgium

Identification No.: 70180

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

ט"ו אייר תש"ע - 32829/04/2010



Ownersבעלים

Name: Association for Public Health Services שם: אגודה למען שירותי בריאות הציבור

Address: 23 Kfar Etzion St.  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב כפר עציון 27  , ירושלים, 93392, ישראל

Identification No.: 58403מספר זיהוי: 58403

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

Apparatus and instruments for detecting and 
measuring air pollution; apparatus and instruments 
for detecting and measuring pollution in air-
conditioning systems, including, but not limited to: air-
conditioning systems for use in the car, home and/or 
office; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לגילוי ולמדידת זיהום באוויר; התקנים
ומכשירים לגילוי ולמדידת זיהום במערכות מיזוג, הכוללים, אך

לא מוגבלים ל: מערכות מיזוג לשימוש ברכב, בבית ו/או
במשרד; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

APD

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217737 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 32929/04/2010



Owners

Name: Alef-Vinal JSC

Address: Sobinov 1, Dniepropetrovsk, 49083, Ukraine

Identification No.: 70186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, P.O.B. 15, Kyriat Tivon, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, ת.ד.15, קרית טבעון, 36005, ישראל

Vodka included in class 33. וודקה הנכללת בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

inki

Application Date 30/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217788 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33029/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 , No.77528587 ארה"ב , 22/07/2008 , מס.77528587

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: PharmAthene, Inc.

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

Identification No.: 69156

(Delaware 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

Pharmaceutical preparations for treatment and 
prevention of infectious disease; pharmaceutical 
preparations for treatment and prevention of anthrax; 
vaccines for treatment and prevention of infectious 
disease; vaccines for treatment and prevention of 
anthrax; pharmaceutical preparations for 
counteracting, deterring, or as a defense against 
biological or chemical weapons

תכשירי רוקחות לטיפול ומניעת מחלות מידבקות; תכשירי
רוקחות לטיפול ומניעת גחלת (אנטרקס); חיסונים לטיפול
ומניעת מחלות מידבקות; חיסונים לטיפול ומניעת גחלת

(אנטרקס); תכשירי רוקחות לפעולה נגד, הרתעת או הגנה נגד
כלי נשק ביולוגיים או כימיים

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SPARVAX

Application Date 16/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217822 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33129/04/2010



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: Japan Tobacco Inc.

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 17569

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smoker's 
articles and matches; all included in class 34.

סיגריות, טבק גולמי ומופק, צרכי מעשן וגפרורים; הנכללים
כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217824 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: DePuy, Inc.

Address: Warsaw, IN, U.S.A.

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Coatings sold as an integral component of 
orthopaedic implants; all included in class 10.

ציפויים הנמכרים כרכיב אינטגרלי של שתלים אורתופדיים;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

INFINOX

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217826 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33329/04/2010



Benelux , 28/10/2008 , No.1169521 בנלוקס , 28/10/2008 , מס.1169521

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: 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; all included in class 9.

מכשירים ותכנה לשימוש עבור הגנה על עסקאות מקוונות
והעברת נתונים באמצעים אלקטרוניים; מכשירים ותכנה

לבקרת גישה למחשבים, רשתות אלקטרוניות, בסיסי נתונים,
ומרחבים פיזיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217837 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33429/04/2010



Benelux , 28/10/2008 , No.1169522 בנלוקס , 28/10/2008 , מס.1169522

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: 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; all included in class 9.

מכשירים ותכנה לשימוש עבור הגנה על עסקאות מקוונות
והעברת נתונים באמצעים אלקטרוניים; מכשירים ותכנה

לבקרת גישה למחשבים, רשתות אלקטרוניות, בסיסי נתונים,
ומרחבים פיזיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

VASCO

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217839 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33529/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Musical instruments ; all included in class 15 כלי נגינה ; הנכללים כולם בסוג 15

Class: 15 סוג: 15

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217887 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33629/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials ; all included in 
class 22

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד
ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים

גולמיים ; הנכללים כולם בסוג 22

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217889 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33729/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Yarns and threads, for textile use ; all included in 
class 23

מטווה וחוטים לשימוש באריגה ; הנכללים כולם בסוג 23

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217892 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33829/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217900 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 33929/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials ; all included in 
class 22

חבלים, חוטים, רשתות, אוהלים, יריעות, טרפולין, מפרשים,
שקים ותיקים (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי ריפוד
ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים

גולמיים ; הנכללים כולם בסוג 22

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217908 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34029/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers ; 
all included in class 26

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים ; הנכללים כולם בסוג 26

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217910 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34129/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Yarns and threads, for textile use ; all included in 
class 23

מטווה וחוטים לשימוש באריגה ; הנכללים כולם בסוג 23

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217912 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34229/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217921 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34329/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217926 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34429/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks ; all included in class 13

כלי נשק; תחמושת וקליעים; חומרי נפץ; זיקוקים די-נור ;
הנכללים כולם בסוג 13

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217935 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34529/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers ; 
all included in class 26

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים ; הנכללים כולם בסוג 26

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217940 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34629/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217944 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34729/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217948 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34829/04/2010



Owners

Name: Agent Logic, Inc.

Address: 1000 Wilson Boulevard, Suite 2  , Arlington, VA, 
U.S.A.

Identification No.: 67615

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Computer software for monitoring and interpreting 
incoming information from people, data sources and 
electronic devices and initiating and handling 
responses to this incoming information with user-
defined processes; included in class 09.

תוכנת מחשב בשביל צפיה ופרשנות של מידע נכנס מאנשים,
מקורות נתונים ומכשירים אלקטרוניים וטיפול בתשובות למידע

הנכנס עם תהליכים מוגדרי משתמש; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

RULEPOINT

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217951 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 34929/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks ; all included in class 13

כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקים די-נור ;
הנכללים כולם בסוג 13

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217954 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35029/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

HITACHI

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217968 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35129/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217969 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35229/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Musical instruments ; all included in class 15 כלי נגינה ; הנכללים כולם בסוג 15

Class: 15 סוג: 15

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217970 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35329/04/2010



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: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. 
Hitachi Ltd.)

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 42643

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

Tobacco; smokers’ articles; matches ; all included in 
class 34

טבק; צרכי מעשנים; גפרורים ; הנכללים כולם בסוג 34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217973 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35429/04/2010



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: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains (not included in other classes); seeds, natural 
plants, young plants and other plant material which is 
suitable for multiplication; all included in class 31

מוצרים ותבואות בחקלאות, גננות, יערנות, (שאינם נכללים
בסוגים אחרים); זרעים, צמחים טבעיים, שתילים צעירים
וחומרי שתילה אחרים שמותאמים להכפלה; הנכללים כולם

בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

COLOSSUS

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217984 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35529/04/2010



Owners

Name: HAO LIU

Address: Jinding, Xiangzhou. Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 70195

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

Tripods for cameras; stands for photographic 
apparatus; carriers for dark plates (photography); 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; flashlights (photography); 
viewfinders, photographic; shutter releases 
(photography); racks (photographic); projection 
apparatus; all included in class 9.

חצובות למצלמות; מעמדים להתקני צילום; נשאים ללוחות
כהים (צילום); מזוודות ייעודיות להתקני ולמכשירי צילום;

פלאשים (צילום); כוונות, לצילום; משחררי צמצמים (צילום);
מדפים (צילום); התקני הקרנה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217994 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35629/04/2010



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: Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V.

Address: Locatellikade 1  , Amsterdam, 1076, The 
Netherlands

Identification No.: 65677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 and software; all included in 
class 9.

חומרה ותוכנת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services for which priority is not claimed סחורות/שירותים לגביהם לא נטען דין קדימה

Hard disk drives and portable hard disk 
drives and instruction manuals sold as a 
unit; computer software for input and\or 
output and network security and instruction 
manuals sold as a unit; all included in class 
9.

כונני דיסקים קשיחים וכונני דיסקים קשיחים ניידים
וחוברות הדרכה הנמכרות כיחידה אחת; תוכנת
מחשב עבור קלט ו\או פלט ואבטחת רשתות

וחוברות הדרכה הנמכרות כיחידה אחת; הנכללים
כולם בסוג 9

Class 9 סוג: 9

U.S.A. , 23/06/2008 ארה"ב , 23/06/2008

Goods/Services for which priority is 
claimed

סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

LIFESTUDIO

Application Date 23/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217996 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35729/04/2010



Aluminium; common metals, unwrought or 
semiwrought; sheets and plates of metal; gates of 
metal; ceilings of metal; windows of metal; 
wainscoting of metal; building materials of metal; 
building boards of metal; partitions of metal; door 
frames of metal; washers of metal; fitting of metal for 
windows; hinges of metal; frames of metal for 
building; all included in class 6.

אלומיניום; מתכות פשוטות, מעובדות או מעובדות למחצה;
יריעות ולוחות ממתכת; שערים ממתכת; תקרות ממתכת;

חלונות ממתכת; חיפויי קיר ממתכת; חמרי בניין ממתכת; לוחות
בניין ממתכת; מחיצות ממתכת; מסגרות מתכת לדלתות;

דיסקיות ממתכת; מתאמים ממתכת לחלונות; צירים ממתכת;
מסגרות ממתכת לבנייה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217997 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 35829/04/2010



Owners

Name: Jiangyin Xiehe New Building Materials Co., Ltd

Address: Lujiaji, Luqiao, Jiangyin,Jiangsu, China

Identification No.: 70196

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

ט"ו אייר תש"ע - 35929/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Milk and diary products, cream alternative having a 
vegetable basis, edible oils and fats, margarine; all 
included in class 29.

מוצרי חלב ומחלבה, תחליף שמנת על בסיס צמחי, שמנים
ושומנים אכילים, מרגרינה; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

בלו בנד

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218007 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36029/04/2010



Owners

Name: Trijicon, Inc.

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

Identification No.: 46487

(Michigan 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

Weapons sights; self-luminous day/night  riflescope, 
inlcuded in class 9.

כוונות לכלי נשק; כוונת רובה המוארת מעצמה ליום וללילה,
הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ACOG

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218008 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Milk and diary products, cream alternative having a 
vegetable basis, edible oils and fats, margarine; all 
included in class 29.

מוצרי חלב ומחלבה, תחליף שמנת על בסיס צמחי, שמנים
ושומנים אכילים, מרגרינה; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218010 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36229/04/2010



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: Ferring B.V.

Address: Polarisavenue 144, Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 35565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Fertility stimulating hormone; included in class 5. הורמון ממריץ פוריות; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MENOPUR

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218012 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Milk and diary products, cream alternative having a 
vegetable basis, edible oils and fats, margarine; all 
included in class 29.

מוצרי חלב ומחלבה, תחליף שמנת על בסיס צמחי, שמנים
ושומנים אכילים, מרגרינה; הנכללים כולם בוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

מחמאה

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218013 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36429/04/2010



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: Ferring B.V.

Address: Polarisavenue 144, Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 35565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 preparation for human use which 
modulates fertility and/or reduces benign and 
malignant tumors; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם המווסתים פוריות ו/או
מפחיתים גידולים שפירים וממאירים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GONAPEPTYL

Application Date 31/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218014 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36529/04/2010



Solar thermal-based power plants, namely, power 
stations and facilities for power production; solar 
power stations, namely solar thermal power stations, 
solar power tower systems comprised of solar power 
towers, solar collectors, heliostats, mirrors; and 
hybrid solar thermal power stations, and components 
therefor; apparatus for converting solar energy to 
sensible heat and/or latent heat and/or electricity, 
namely solar steam generators, solar supercritical 
steam generators, solar power towers, solar 
collectors in the nature of solar heat collection 
panels, solar boilers, solar steam generators, solar 
super heaters, solar reheaters and cooling towers; 
solar collectors components, namely solar heat 
collection boiler panels, tubes and tube panels, 
headers and pipes, boiler control systems, spillage 
protection arrangements, and reflective elements, 
namely mirrors all sold as a unit; energy storage 
plants, namely apparatus and equipment for the 
storage of sensible and/or latent heat, namely 
thermal energy storage systems comprised of a 
vessel containing a thermal reservoir and a heat 
exchanger; hear exchangers not being parts of 
machines; solar collectors; solar collector 
assembiles; solar thermal installation, namely solar 
thermal modules; all included in class 11.

תחנות כוח סולאריות תרמיות, כלומר, תחנות סולאריות
ומתקנים לייצור כוח; תחנות כוח סולאריות, כלומר תחנות כוח
תרמו-סולאריות, מערכות מגדלי כוח סולאריים הכוללים מגדלים

סולאריים לייצור אנרגיה, קולטים סולאריים, הליוסטטים,
מראות; ותחנות סולאריות תרמיות היברידיות, ורכיביהן;

אמצעים להמרת אנרגיה סולארית לחום מוחשי ו/או חום כמוס
ו/או חשמל, כלומר מחוללי קיטור סולאריים, מחוללי קיטור על-
קריטי סולאריים, מגדלי כוח סולאריים, קולטים סולאריים כגון
לוחות לקליטת חום סולארי, דוודים סולאריים, מחוללי קיטור
סולאריים, משחנים סולאריים, משחני ביניים סולאריים ומגדלי
קירור; רכיבים של קולטים סולאריים, כלומר לוחות קולטי חום
לדוד, צינוריות ולוחות של צינוריות, צינורות וצינורות ראשיים,
מערכות בקרה לדוד, אמצעי הגנה להילה של הקרינה הזולגת
לשולי הקולט, אמצעי החזרה, כלומר מראות הנמכרות כיחידות
שלמות; מתקנים לאגירת אנרגיה, כלומר אמצעים וציוד לאגירת

חום מוחשי ו/או חום כמוס, כלומר מערכות אחסון אנרגיה
תרמית המורכבות ממיכל שבו מאגר תרמי ומחליפי חום;

מחליפי חום שאינם חלקי מכונות; קולטים סולאריים; מכלולי
קולט סולארי; התקנות סולאריות תרמיות, כלומר יחידות

סולאריות תרמיות; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

LUZ

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218020 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36629/04/2010



Owners

Name: BrightSource Energy, Inc.

Address: Oakland, CA, U.S.A.

Identification No.: 68665

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Greenber, Adv.

Address:

שם: דוד גרינברג, עו"ד

כתובת : קריית מדא 11, ת.ד.45220, ירושלים, 91450, הר
החוצבים , ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 36729/04/2010



Apparatus for converting solar energy to sensible 
heat and/or latent heat and/or electricity, namely, 
generation sets composed of solar boilers and steam 
turbine generator sets; heliostats and components 
therefore, namely reflective mirrors, control systems, 
namely electric or electronic controllers, electronic 
motor controllers and electronic controls for motors, 
drive systems, namely electric motors, gears and 
power supplies; apparatus and equipment for 
assembly and installation of heliostats, namely, 
assembly jigs, gluing jigs, welding jigs, vibratory pile 
drivers, hydraulic pile drivers; apparatus and 
equipment, namely, central solar recivers for 
producing pressurized steam using solar energy; 
boiler control systems for operation of solar power 
stations and solar steam production plants; computer 
hardware and software for monitoring and controlling 
the operation of solar power stations; apparatus for 
converting solar radiation to electrical energy, namely 
photovoltaic solar modules; solar cells; solar radiation
-related tracking systems, namely, computer 
hardware and software for tracking solar radiation 
levels for solar power plants for the generation of 
electrical energy; apparatuses and instruments for 
the transformation of electronci radiation to electrical 
energy, for converting solar radiation to electrical 
energy, namely, photovoltaic solar modules and 
photovoltaic solar cells; inverters; integrated circuit 
modules for use with infrared detectors; actuators, 
namely, electric actuators; all included in class 9.

אמצעים להמרת אנרגיה סולארטת לחום מוחשי ו/או חום כמוס
ו/או חשמל, דהיינו, יחידות ייצור המורכבות מדודים סולארים
ויחידות גנרטורים של טורבינות קיטור; הליוסטטים ורכיביהם,

דהיינו, מראות מחזירות, מערכות בקרה, דהיינו בקרים
חשמליים ואלקטרוניים, בקרי מנוע אלקטרוניים למנועים,

מערכות הנעה, דהיינו מנועים חשמליים, מיסבים וספקי כוח:
אמצעים וציוד להרכבה והתקנה של בליוסטטים, דהיינו, מתקני

הרכבה, מתקני הדבקה, מתקני ריתוך, מתקעי קלונסים
ויברציוניים, מתקעי קלונסים הידרואליים; אמצעים וציוד, דהיינו
קולטים של מגדלים סולאריים לייצור קיטור בלחץ גבוה על ידי
שימוש באנרגיה סולארית; מערכות בקרה לדוד להפעלת

תחנות כוח סולאריות ומתקנים סולאריים לייצור קיטור; חומרה
ותוכנת מחשב לניטור ובקרת תפעול שלתחנות כוח סולאריות;
מערכות להמרת קרינה סולארית לאנרגיה חשמלית כלומר
יחידות פוטו-וולטאיות סולאריות; תאים סולאריים; מערכות
עקיבה אחרי השמש, כלומר, חומרה ותוכנת מחשב לעקיבה
אחרי השמש עבור תחנות כוח סולאריות להפקת אנרגיה

חשמלית; מערכות ומכשירים להמרת קרינה סולארית לאנרגיה
חשמלית, כלומר, יחידות פוטו-וולטאיות סולאריות ותאים פוטו-
וולטאים סולאריים; ממירים; יחידות מעגלים משולבים לשימוש

בגלאי אינפרה אדום: מסבי הפעלה, דהיינו מסבי הפעלה
חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LUZ

Application Date 24/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218021 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 36829/04/2010



Owners

Name: BrightSource Energy, Inc.

Address: Oakland, CA, U.S.A.

Identification No.: 68665

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Greenber, Adv.

Address:

שם: דוד גרינברג, עו"ד

כתובת : קריית מדא 11, ת.ד.45220, ירושלים, 91450, הר
החוצבים , ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 36929/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 , No.77/528,496 ארה"ב , 22/07/2008 , מס.77/528,496

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: Intrexon Corporation

Address: 1872 Pratt Street, Suite 1400, Blacksburg, 
24060, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 800023

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

Chemicals, biochemicals and reagents for use in
industry and science; chemicals, biochemicals and
reagents, namely, proteins for regulating, modifiying
or restricting gene expression; kits consisting of
consisting primarily of proteins for regulating,
modifying or restricting gene expression;
all included in class 1

חומרים כימיים; חומרים ביו-כימיים וחומרים מגיבים לשימוש
בתעשייה ומדעים; חומרים כימיים; חומרים ביו-כימיים וחומרים
מגיבים דהיינו, חלבונים לויסות, שינוי או הגבלת הפרשת גנים;

ערכות המכילות בעיקר חלבונים לויסות, שינוי או הגבלת
הפרשת גנים; הכל נכלל בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

INTREXON

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218025 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37029/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 , No.77/528,496 ארה"ב , 22/07/2008 , מס.77/528,496

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: Intrexon Corporation

Address: 1872 Pratt Street, Suite 1400, Blacksburg, 
24060, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 800023

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

Chemicals, biochemicals and reagents for medical 
and veterinary purposes; all included in Class 5

חומרים כימיים, חומרים ביו-כימיים וחומרים מגיבים למטרות
רפואיות ווטרינריות; הכל נכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

INTREXON

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218027 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37129/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 , No.77/528,496 ארה"ב , 22/07/2008 , מס.77/528,496

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: Intrexon Corporation

Address: 1872 Pratt Street, Suite 1400, Blacksburg, 
24060, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 800023

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

Medical services; Gene therapy services, namely, 
genetically engineering DNA, biological organisms, 
cells, viruses, pathogens, and special purpose cells 
for scientific, research, medical and laboratory use; 
all included in Class 44.

שירותי רפואה; שירותי טיפול בגנים, דהיינו, הנדסה גנטית של
דנ"א, אורגניזמים ביולוגיים, תאים, וירוסים, מיקרואורגניזמים
המחוללים מחלות (פתוגנים), ותאים למטרה מיוחדת עבור
שימוש מדעי, מחקר, רפואי ובמעבדה; הכל נכלל בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

INTREXON

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218028 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Milk and diary products, cream alternative having a 
vegetable basis, edible oils and fats, margarine; all 
included in class 29.

מוצרי חלב ומחלבה, תחליף שמנת על בסיס צמחי, שמנים
ושומנים אכילים, מרגרינה; הנכללים כולם בוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

גולד בנד

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218029 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37329/04/2010



Owners

Name: INCI AKU SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: MANISA, Turkey

Identification No.: 70200

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

Accumulators; all included in class 9. מצברים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218030 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37429/04/2010



Japan , 29/08/2008 יפן , 29/08/2008

Priority Date דין קדימה

Testing apparatus and instruments, not for medical 
purposes; measuring apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for scientific research in 
laboratories; particle analyzers; particle image 
analyzers; particle counters; particle size distribution 
analyzers; bacteria analyzers; test tubes and holders 
therefor; pipettes; data processing apparatus; 
computers; computer peripheral devices; printers for 
use with computer; computer keyboards; computer 
memories; computer software; computer program; 
computer operating programs, recorded; couplers 
(data processing equipment); readers (data 
processing equipment); magnetic tape units (for 
computers); magnetic data media; magnetic tapes; 
recorded video discs and video tapes; optical data 
media; optical discs; compact discs (read-only 
memory); data compact discs; encoded cards, 
magnetic; integrated circuits; microscope slides; 
laboratory beakers; plastic cups for laboratory use; 
test tubes for microbiological purposes; test tubes for 
immunological purposes, and parts and fittings for all 
the aforementioned goods; all included in class 9.

התקני ומכשירי בדיקה, שאינם עבור מטרות רפואיות; התקני
ומכשירי מדידה; התקנים ומכשירים עבור מחקר מדעי

במעבדות; התקני אבחון חלקיק; התקני אבחון דמות חלקיק;
התקני מדידת חלקיק; התקני אבחון הפצת גודל חלקיק; התקני

עיבוד נתונים; מחשבים; מתקני מחשב היקפים; מדפסות
לשימוש עם מחשבים; מקלדות מחשב; התקני זיכרון מחשב
תוכנות מחשב; תוכניות מחשב; תוכניות הפעלת  מחשב,
מוקלטות; התקני קישור (ציוד עיבוד נתונים); התקני קריאה

(ציוד עיבוד נתונים); יחידות סרט מגנטי (עבור מחשבים); מצע
נתונים מגנטיים; דיסקי וידאו מוקלטים וסרטי וידאו; מצע נתונים
אופטי; דיסקים אופטיים; תקליטורים (זיכרון קריאה בלבד);
תקליטורי נתונים; כרטיסים מקודדים, מגנטיים; מעגלים

סוכמים; זכוכית נושאת עבור מיקרוסקופ; גביעי מעבדה; כוסות
פלסטיק לשימוש במעבדה; שפורפרות בדיקה למטרות מקרו-

ביולוגיות; שפורפרות בדיקה למטרות מקרו-ביולוגיות;
שפורפרות בדיקה למטרות אימונולוגיות; חלקים ומתאמים עבור

כל הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218036 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37529/04/2010



Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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

ט"ו אייר תש"ע - 37629/04/2010



Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: כתובת : רח' רימון 2, ת.ד.934, שוהם, 60850, ישראל

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Snacks, confectionery, pastry, products made of 
cereals; included in class 30.

חטיפים, ממתקים, דברי מאפה, מוצרים העשויים מדגנים;
הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

סבמבה

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218038 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37729/04/2010



Owners

Name: Burling Limited

Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Identification No.: 64324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

clothing; belts (clothing); footwear; headgear; 
included in class 25.

הלבשה; חגורות (הלבשה); הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218041 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37829/04/2010



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: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California 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

Training services, namely, conducting classes and 
seminars in the fields of business management and 
leadership; all inlcuded in class 41.

שירותי אימון, דהיינו, העברת שיעורים וסמינרים בתחום של
ניהול עסקים ומנהיגות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANCHARD

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218052 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 37929/04/2010



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: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California 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 consultation and needs assessment 
services in the fields of organizational and individual 
change, management practices and leadership skills; 
all included in class 35.

שירותי יעוץ עסקי והערכת צרכים בתחום של שינוי ארגוני
ואישי, מנהגי הנהלה ומיומנויות מנהיגות; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANCHARD

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218053 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38029/04/2010



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: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California 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

Publications; namely, catalogs, workbooks, 
instructional books, handouts, slide guide booklets, 
and printed materials relating to educational services 
in the fields of business management and leadership; 
all inlcuded in class 16.

פרסומים; דהיינו, קטלוגים, חוברות עבודה, ספרי הדרכה,
תמסירים, ספרוני הדרכה לשקופיות, ודברי דפוס המתייחסים
לשירותים חינוכיים בתחום של ניהול עסקים ומנהיגות; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANCHARD

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218055 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38129/04/2010



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: Blanchard Training and Development, Inc.

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

Identification No.: 70202

(California 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

Prerecorded audio and video tapes, DVD's and CD-
ROM'S featuring instructional material; downloadable 
webcasts and downloadable learning sessions in the 
fields of employee development, business 
management and leadership; all included in class 9.

CD-ROM'S -ו DVD'S ,קלטות אודיו ווידיאו מוקלטות מראש
המציגים חומר הדרכתי; וובקאסטים הניתנים להורדה ומפגשים
לימודיים הניתנים להורדה בתחום של התפתחות עובד, ניהול

עסקים ומנהיגות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BLANCHARD

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218057 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38229/04/2010



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: 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 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 משחק מחשב, לרבות תוכניות ותוכנות על
מדהי שהוקלטה עבור, ונשלחה בצורה דיגיטאלית ל, מחשבים
אישיים, תיבות משחקי מחשב, התקנים ממוחשבים הנישאים
בכף היד, התקנים ממוחשבים ניידים, והתקנים ממוחשבים

אחרים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

GTA

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218063 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38329/04/2010



Ownersבעלים

Name: NYGA QUALITY PRODUCTS LTD. שם: ניגא מוצרי איכות בע"מ

Address: כתובת : לח"י 82, בני ברק, ישראל

Identification No.: 512803644מספר זיהוי: 512803644

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: AVI NISSAN-COHEN, ADV.

Address: 64164, Israel

שם: אבי ניסן-כהן, עו"ד

כתובת : לכיש 8  , תל אביב, 64164, ישראל

Sinks, faucets and home or kitchen accessories, and 
products for water supply and sanitary purposes; all 
included in class 11.

כיורים, ברזים ואביזרי אינסטלציה למטבח ולבית, ומוצרים
לאספקת מים ולמטרות סניטריות; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

ניגא
NYGA

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218064 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38429/04/2010



Switzerland , 30/12/2008 שוויץ , 30/12/2008

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: Accenture Global Services GmbH

Address: Herrenacker 15  , Schaffhausen, 8200, 
Switzerland

Identification No.: 68698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Information technology services, namely providing 
business and technical systems architecture and 
design, coding and unit testing, systems integration 
and user acceptance testing, software application 
development, maintenance and production support, 
project and program management services; all 
included in class 42.

שירותי טכנולוגיית המידע, דהיינו אספקת ארכיטקטורה ועיצוב
עסק ומערכות טכניות, קידוד ובדיקת יחידות, אינטגרציה של
מערכות ובדיקת התקבלות משתמש, פיתוח תכנת ישום,

תמיכת אחזקה ויצור, שירותי ניהול פרויקט ותוכנית; הנכללים
כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

CONCADIA

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218071 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38529/04/2010



Switzerland , 30/12/2008 שוויץ , 30/12/2008

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: Accenture Global Services GmbH

Address: Herrenacker 15  , Schaffhausen, 8200, 
Switzerland

Identification No.: 68698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Business consulting services; information technology 
capacity services; all included in class 35.

שירותי יעוץ עסק; שירותי נפח טכנולוגיית מידע; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

CONCADIA

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218072 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38629/04/2010



Ownersבעלים

Name: Raz Kolp שם: אליעזר קולפ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : המלך 7, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 050715366מספר זיהוי: 050715366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Siton

Address: Tel Aviv, Israel

שם: אלי סיטון

כתובת : האומנים 7, תל אביב-יפו, 67897, ישראל

Writing implement; all included in class 16. כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218079 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Raz Kolp שם: אליעזר קולפ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : המלך 7, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 050715366מספר זיהוי: 050715366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Siton

Address: Tel Aviv, Israel

שם: אלי סיטון

כתובת : האומנים 7, תל אביב-יפו, 67897, ישראל

Toys; all included in class 28. צעצועים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218080 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38829/04/2010



Ownersבעלים

Name: Guy Amran שם: גיא עמרן

Address: P.O.B. 429, Kfar Vitkin , 40200, Israel כתובת : ת.ד.429, כפר ויתקין, 40200, ישראל

Identification No.: 29749496מספר זיהוי: 29749496

Meat, poultry, fish and seafood , extracts ,dried , 
salted , preservedand and  fish and seafood salads; 
all included in class 29

בשר, עופות, דגים ומאכלי ים מעובדים, מיובשים, מומלחים,
משומרים וסלטי דגים ומאכלי ים; הנכללים כולם בסוג 29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218082 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 38929/04/2010



Ownersבעלים

Name: MIFAL HAPAYIS שם: מפעל הפיס

Address: 3 Heftman Street, P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

כתובת : רחוב הפטמן 3, ת.ד.7019, תל אביב, 61070, ישראל

Identification No.: 520018714מספר זיהוי: 520018714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mifal Hapayis, Legal Department

Address: 3 Heftman St., P.O.B. 7019, Tel Aviv, 61070, 
Israel

שם: מפעל הפיס, היחידה המשפטית

כתובת : רח' הפטמן 3, ת.ד.7019, תל אביב, 61070, ישראל

Organizing and conducting of lotteries, betting and 
other games of chance, and services connected 
therewith; all included in class 41.

ארגון ועריכה של הגרלות, הימורים ומשחקי מזל אחרים וכן
שירותים הקשורים בהם; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218084 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: SHAWARMA HAZAN (FORD), LTD. שם: שוארמה חאזן (פורד), בע"מ

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 511757080מספר זיהוי: 511757080

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jubran Jubran, Adv.

Address: 13 Haam Street, P.O.B. 44535, Haifa, 31445, 
Israel

שם: ג'ובראן ג'ובראן, עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 13, ת.ד.44535, חיפה, 31445,
ישראל

Restaurant; included in class 43. מסעדה; נכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218087 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39129/04/2010



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: KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: GEBZE KOCAELI, Turkey

Identification No.: 70205

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

Welding electrodes; electric arc welding apparatus; 
electric soldering irons and welding torches for 
electrical welding and soldering machines; electric 
arc cutting apparatus; all included in class 9.

אלקטרודות לריתוך; התקנים חשמליים לריתוך בקשת;
מלחמים חשמליים ומבערים לריתוך לצורך מכונות חשמליות
לריתוך והלחמה; התקנים חשמליים לחיתוך בקשת; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218095 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39229/04/2010



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: KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: GEBZE KOCAELI, Turkey

Identification No.: 70205

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

welding wires and rods of metal for welding; non-
electric cables and wires of metal; welding and 
soldering wires of metal; ropes of metal, hangers, 
belts, bands and straps all made of metal for lifting 
and conveying of loads; all included in class 6.

חוטי ריתוך ומוטות של מתכת לצורך ריתוך; כבלים לא
חשמליים וחוטים ממתכת; חוטי ריתוך והלחמה ממתכת;

חבלים ממתכת; קולבים, חגורות, אגדים ורצועות העשויות כולן
ממתכת לצורך הגבהה והעברה של מטענים; הנכללים כולם

בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218100 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39329/04/2010



U.S.A. , 21/05/2008 ארה"ב , 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: Audigier Brand Management Group LLC

Address: 8680 Hayden Place, Culver City, California, 
90232, U.S.A.

Identification No.: 70206

(California 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

Clothing,  namely shorts, dresses, jumpers, shirts, 
blouses, jackets, coats, t-shirts long sleeved t-shirts, 
tank tops, skirts, pants, jeans, sweatpants, 
sweatshorts, sweat jackets, hooded sweatshirts, 
underwear, sleepwear, loungewear, swimwear, 
wetsuits, overalls, coveralls, ski wear, vests, 
sweaters, leggings, neckwear, belts, suspenders, 
cloth bibs, socks, wristbands, footwear, headwear; all 
included in class 25.

ביגוד, דהיינו מכנסיים קצרים, שמלות, אפודות, חולצות,
חולצות לנשים, ג'קטים, מעילים, חולצות טי, חולצות טי עם
שרוולי ארוכים, גופיות, חצאיות, מכנסיים, ג'ינסים, מכנסי

טריינינג, מכנסי טריינינג קצרים, ג'קטים מטריינינג, מיזעים עם
קפוצ'ון, לבנים, בגדי שינה, בגדי בית, בגדי שחייה, חליפות

צלילה, אוברולים, סרבלים, בגדי סקי, וסטים, סוודרים, חותלות,
מלבושי צוואר, חגורות, כתפיות, סינרים, גרביים, רצועות ידיים,

הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

SAVOIR FAIRE

Application Date 04/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218110 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39429/04/2010



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: Cardinal Health CMP, Inc.

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800034

(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

Installation and repair of electronic medical 
equipment; hospital room wiring to support 
installation of diagnostic and monitoring equipment; 
all included in class 37.

התקנה ותיקון של ציוד אלקטרוני רפואי; חיווט חדר בית חולים
לתמיכת התקנה של ציוד דיאגנוסטי וניטור; הנכללים כולם בסוג

.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

CAREFUSION

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218113 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39529/04/2010



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: Reginox B.V.

Address: Noordermorssingel 2, Rijssen, The Netherlands

Identification No.: 800025

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 for sanitary purposes, including stainless-
steel sinks, wash hand bowls, washbasins, baths, 
shower cubicles and taps; apparatus for heating, 
cooking and cooling; parts and accessories for the 
aforesaid goods, not included in other classes; 
apparatus and instruments for the kitchen (included 
in class 11), especially refrigerators, freezers 
cabinets, furnaces, ovens, microwave ovens (kitchen 
appliances), ventilation hoods and ventilating fans; all 
included in class 11.

מתקנים למטרות סניטריות, כולל כיורים מפלדת אל-חלד,
קערות לרחיצת ידיים, כיורי רחצה, אמבטיות, תאי מקלחת
וברזים; מתקנים לחימום, בישול וצינון; חלקים ואביזרים

לסחורות לעיל, הלא כוללים בסוגים אחרים; מתקנים ומכשירים
למטבח (הכלולים בסוג 11), במיוחד מקררים, שידות הקפאה,
כבשנים, תנורים, תנורי מיקרוגל (כלי מטבח), קולטי אדים

ומאווררים לאוורור; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

REGINOX

Application Date 23/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218116 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39629/04/2010



France , 25/07/2008 , No.083590878 צרפת , 25/07/2008 , מס.083590878

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: EXAQTWORLD

Address: 27 bis rue Charles VII, NOGENT SUR MARNE, 
94130, France

Identification No.: 800029

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

Signalling and checking (supervision) apparatus and 
instruments; alarms, warning devices using alarm 
signals; electronic walk-through scanners, tags and 
labels; anti-theft electronic plotters; all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים לאיתות ובדיקה (פיקוח); אזעקות, התקני
התראה ע"י שימוש באותות אזעקה, סורקים אלקטרוניים

להליכה דרכם, תגים ותויות, פלוטרים אלקטרוניים נגד גניבה;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DURALTAG

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218119 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39729/04/2010



France , 24/07/2008 , No.083590553 צרפת , 24/07/2008 , מס.083590553

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: DASSAULT SYSTEMES

Address: 10 rue Marcel Dassault, VELIZY 
VILLACOUBLAY, 78140, France

Identification No.: 800024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 programming services; rental of 
computers, computer programs or peripheral 
equipment for computers; engineering services and 
technical consulting on design of products and 
production means or operational sequencing of 
industrial processes; software design, updating and 
maintenance services; technical assistance services 
to personalize software to adapt the said software to 
the specific requirements arising out of a customer's 
area of activity and working methods; consulting 
services in the field of computing; all included in class 
42.

שירותי תכנות מחשב; השכרת מחשבים, תכניות מחשב או ציוד
היקפי למחשבים; שירותי הנדסה וייעוץ טכני לעיצוב של מוצרים
ואמצעי ייצור או סידור תפעולי של תהליכים תעשייתיים; שירותי
עיצוב, עדכון ואחזקת תכנה; שירותי סיוע טכני להתאמת תכנה

באופן אישי כדי להתאים את התכנה המוזכרת לדרישות
ספציפיות העולות מתחום הפעילות ושיטות העבודה של

הלקוח; שירותי ייעוץ בתחום של מחשוב; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

DELMIA

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218120 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39829/04/2010



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: 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

Medical beautycare namely non-surgical treatment of 
lines and wrinkles; aesthetic, plastic and restorative 
surgery; all included in class 44.

טיפוח יופי רפואי שהוא טיפול לא כירורגי של קווים וקמטים;
ניתוח אסתטי, פלסטי ושיחזורי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

SUCCEEV

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218122 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 39929/04/2010



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: Fujitsu Siemens Computers GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe-Str.8, Munchen, 80807, 
Germany

Identification No.: 800032

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 server and data storage hardware, 
computer hardware and software; all included in 
class 9.

חומרת שרת מחשב ואחסון מידע, חומרת ותוכנת מחשב;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ETERNUS

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218123 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40029/04/2010



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 use with restorative and 
beautycare. Injectable pharmaceutical preparations 
for use in aesthetic dermatology. Pharmaceutical 
products for dermatological use; all included in class 
5.

מוצרים רוקחיים לשימוש בשיחזור וטיפוח היופי. תכשירים
רוקחיים הניתנים להזרקה לשימוש בדרמטולוגיה אסתטית.
מוצרים רוקחיים לשימוש דרמטולוגי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SUCCEEV

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218127 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40129/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Maintenance, repair and installation services of 
domestic air-conditioners, ovens, electric, electronic 
and digital consumer goods, communication 
equipment, computer hardware and computer 
software

שירותי אחזקה, תיקון והתקנה של מזגנים ביתיים, תנורים,
מוצרי צריכה חשמליים, אלקטרוניים ודיגיטליים, ציוד תקשורת,

חומרת מחשב ותוכנות מחשב

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218129 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40229/04/2010



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: Cardinal Health CMP, Inc.

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800034

(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

Antimicrobials for dermatological and medical use, 
namely, solutions, creams, gels and lotions; all 
included in class 5.

אנטימיקרוביילים לשימוש דרמטולוגי ורפואי, דהיינו, תמיסות,
קרמים, ג'לים ותחליבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CAREFUSION

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218131 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40329/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Retail and wholesale services for the sale of air-
conditioners for domestic use, electric, digital and 
electronic consumer goods, communication 
equipment, computer hardware and computer 
software

שרותי קמענאות וסיטונאות למכירה של מזגנים לשימוש ביתי,
מוצרי צריכה חשמליים, דיגיטליים ואלקטרוניים, ציוד תקשורת,

חומרת מחשב ותוכנות מחשב.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218136 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40429/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Domestic electrical appliances included in class 07, 
dishwashers, washing machines, electrical mixers, 
electrical food processors

מוצרי חשמל לבית הנכללים בסוג 07, מדיחי כלים, מכונות
כביסה, מערבלים חשמליים, מעבדי מזון חשמליים

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218138 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40529/04/2010



France , 24/07/2008 , No.083590553 צרפת , 24/07/2008 , מס.083590553

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: DASSAULT SYSTEMES

Address: 10 rue Marcel Dassault, VELIZY 
VILLACOUBLAY, 78140, France

Identification No.: 800024

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Recorded computer software for graphic visualization 
in two or three dimensions, especially for computer-
aided design, animation, simulation, publication, 
document searches, geometry simplification, 
defeaturing, for remote monitoring and surveillance; 
imagery software; maintenance software; software 
for presenting knowledge about industrial products, 
their manufacture, their use, their maintenance, their 
documentation; game design software; computer-
gaming software; data exchange software; 
educational software; training software; teaching 
software; CDs, DVDs and diskettes; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב מוקלטת להדמיה גרפית בשניים או שלושה
מימדים, במיוחד לעיצוב, אנימציה, סימולציה, פירסום, חיפוש
מסמכים, פישוט גיאומטרי, והפשטה בעזרת מחשב, להשגחה
מרחוק ופיקוח; תוכנת דימויים; תוכנת אחזקה; תוכנה להצגת
ידע בנוגע למוצרים תעשייתיים, הייצור שלהם, השימוש בהם,
האחזקה שלהם, התיעוד שלהם; תכנת עיצוב משחק; תכנת
משחקי מחשב; תכנת החלפת נתונים; תכנת חינוך; תכנת

הכשרה; תכנת לימוד; CDs ,DVDs  ודיסקטים; הנכללים כולם
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

DELMIA

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218142 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40629/04/2010



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: DEKKER OLIFANTA B.V.

Address: Veerpolder 7  , Warmond, 2361, The 
Netherlands

Identification No.: 60323

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218143 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40729/04/2010



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

Medical devices namely surgical implants for 
therapeutic, cosmetic and aesthetic surgery. Pre-
filled syringues for use in aesthetic dermatology; all 
included in class 10.

התקנים רפואיים שהם שתלים כירורגיים לניתוח רפואי, קוסמטי
ואסתטי.  מזרקים לפני מילוי לשימוש בדרמטולוגיה אסתטית;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

SUCCEEV

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218144 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40829/04/2010



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: HLT Domestic IP LLC

Address: 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68026

(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

Beauty salons, hairdressing salons, barber
services; massage services; health spa services;
provision of sauna, whirlpool, Turkish bath, solarium
and sun deck facilities; aromatherapy services;
beauty, hairdressing and aromatherapy advice; all
included in class 44.

סלוני יופי, סלוני תספורות, שירותי ספר; שירותי עיסוי; שירותי
ספא בריאות; אספקת מתקני סאונה, ג'קוזי, מרחץ טורקי,

סולריום וסיפון שמש; שירותי ארומתרפיה; יעוץ יופי, תספורות
וארומתרפיה; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

DENIZEN

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218145 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 40929/04/2010



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: HLT Domestic IP LLC

Address: 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68026

(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

Rental of temporary accommodation; reservations
(temporary accommodation); hotel, motel, bar, cafe,
restaurant, banqueting and catering services; rental
of rooms for holding functions,
conferences, conventions, exhibitions, seminars and
meetings; all included in class 43.

השכרת דיור זמני; הזמנת מקומות מראש (דיור זמני); שירותי
בית מלון, מוטל, בר, בית קפה, מסעדה, מסיבה וקייטרינג;
השכרת חדרים לעריכת אירועים חגיגיים, ועידות, אספות,
תערוכות, סמינרים ופגישות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

DENIZEN

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218149 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41029/04/2010



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: HLT Domestic IP LLC

Address: 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68026

(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

Live entertainment and musical entertainment
services; nightclub services; health and leisure club
services; provision of sport, leisure and recreational
facilities; arranging and conducting of functions,
conferences, conventions,
exhibitions, seminars and meetings; theatre, opera
and concert ticket reservations; all included in class
41.

שירותי בידור ובידור מוזיקלי חיים; שירותי מועדוני לילה;
שירותי מועדון בריאות ופנאי; אספקת מתקני ספורט, פנאי
ובילוי; סידור וניהול של אירועים חגיגיים, ועידות, אספות,

תערוכות, סמינרים ופגישות; הזמנת כרטיסים מראש לתיאטרון,
אופרה וקונצרט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

DENIZEN

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218151 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41129/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Electric, electronic and digital consumer goods; 
televisions, computer screens, computers, equipment 
for computers, printers for computers, scanners, 
audio systems, stationary and mobile phones, 
cordless telephones, DVD, home cinema systems; 
cameras, telephone exchange, palm top computers

מוצרי צריכה חשמליים, אלקטרוניים ודיגיטליים; טלוויזיות, צגי
מחשב, מחשבים, ציוד למחשבים, מדפסות למחשבים, סורקים,
מערכות אודיו, טלפונים נייחים וניידים, טלפונים אלחוטיים,
DVD, מערכות קולנוע ביתי; מצלמות,  מרכזיות טלפוניות,

מחשבי כף יד

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218154 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41229/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Air conditioners for residential use; tumble dryers, 
ovens, microwaves,  oven hoods, stoves, domestic 
freezers; water purifying and filtering apparatus; hot 
and cold water dispensing apparatus; water 
treatment apparatus

מזגנים לשימוש ביתי ; מקררים ביתיים, מיבשי כביסה, תנורי
בישול, מיקרוגל, קולטי אדים, כיריים, מקפיאים ביתיים;
התקנים לטיהור וסינון מים; מכשירים לחלוקת מים חמים

וקרים; התקני טיפול במים

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218155 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41329/04/2010



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: Cilag GmbH International

Address: Landis & Gyr- Strasse 1, Zug, 6300, 
Switzerland

Identification No.: 65229

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

Cosmetics and toiletries, including skin care, haircare 
and sun protection products; all included in class 3.

קוסמטיקה ותמרוקים, הכוללים מוצרים לטיפוח העור, טיפוח
השיער והגנה מהשמש; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

CALMANELLE

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218156 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41429/04/2010



Owners

Name: INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding 
Ltd.) (Interlemo Holding AG)

Address: Chemin des Champs-Courbes 28  , Ecublens, 
1024, Switzerland

Identification No.: 67040

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

Electrical connectors, connectors for optical fibres, 
electronic components, circuits for generating and 
processing micro-wave signals

מחברים חשמליים, מחברים לסיבים אופטיים, רכיבים
אלקטרוניים, מעגלים ליצירה ועיבוד אותות מיקרו-גל

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

LEMO

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218159 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41529/04/2010



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

Pharmaceutical preparations that act on the nervous 
system, all included in class 5.

תכשירים רוקחיים הפועלים על מערכת העצבים, הנכללים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

תרימקסול
TRIMEXOL

Application Date 07/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218166 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41629/04/2010



Owners

Name: ReCellular, Inc.

Address: 2555 Bishop Circle West  , Dexter,  Michigan, 
U.S.A.

Identification No.: 67430

(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

Repairing and refurbishing of mobile telephones and 
accessories; all included in Class 37.

תיקון וחידוש טלפונים ניידים ואביזרים; הכל נכלל בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

RECELLULAR

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218195 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41729/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

Transport, energy distribution, water distribution, 
electricity distribution, transport by pipeline, energy 
distribution information; all included in class 39.

הובלה, הפצת אנרגיה, הפצת מים, הפצת חשמל, הובלה
באמצעות צינור, מידע בנוגע להפצת אנרגיה; כולם כלולים בסוג

.39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218196 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41829/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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; waste water, 
industrial, urban, agricultural or housework trash 
treatment installations; waste water, industrial, urban, 
agricultural or housework purification, cleaning up 
and treatment mobile installations, mud incinerators; 
air purifying apparatus and machines, air deodorizing 
apparatus, air filtering installations, air sterilizers, 
filters for air purification, ionization apparatus for the 
treatment of air; all included in class 11.

התקנים עבור תאורה, חימום, הפקת קיטור, בישול, קירור,
יבוש, איוורור, אספקת מים ומטרות סניטריות; מתקני טיפול
במי שפכין, פסולת תעשייתית, אורבנית, חקלאית או ביתית;
טיהול מי שפכין, טיהול תעשייתי, אורבני, חקלאי או ביתי,

מתקנים ניידים לטיפול ולניקוי, משרפות רפש; התקנים ומכונות
לטיהור אוויר, התקני הפגת ריחות באוויר, מתקני סינון אוויר,
התקני חיטוי אוויר, מסננים עבור טיהור אוויר, התקני יוננות

עבור טיפול באוויר; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218207 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 41929/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 42029/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

Cost price analysis; business expertise; 
computerized file management and collection of data 
in a master file, these data relating to energy and 
environmental goods; economic forecasting; 
partnership research in the field of business; 
business management assistance and organization; 
consultancy and business management in the field of 
energy markets and environmental protection; market 
assistance and research in the field of energy and 
environmental protection; statistical information; 
evaluation of standing timber; retail services of 
building timber and firewood; all included in class 35.

אבחון עלות מחיר; מומחיות עסקית; ניהול תיק ממוחשב ואיסוף
של נתונים בתיק ניהול, נתונים אלה מתייחסים למוצרי אנרגיה
וסביבה; חיזוי כלכלי; מחקר שותפות בתחום של עסקים; סיוע
וארגון ניהול עסקי; יעוץ וניהול עסקי בתחום של שווקי אנרגיה
והגנה סביבתית; סיוע ומחקר שוק בתחום של אנרגיה והגנה
סביבתית; מידע סטטיסטי; הערכה של יציבות עץ; שירותי
קמעונאות של עצי בנין ועצי הסקה; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218209 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42129/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 42229/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

Capital investment assistance and consultancy, issue 
of tokens of value; financial analysis of the markets 
and stock exchange quotations in the field of energy 
markets; financial transactions relating to trade in all 
energy and environmental goods; financial and 
investment capital information in the field of energy 
and environmental goods; information relating to the 
trade in all energy and environmental goods, namely 
the purchase and sale of credits granted by 
international law as regards the environment, in 
particular in the fight against pollution; all included in 
class 36.

סיוע וייעוץ בהשקעות הון, הפקה של מטבעות ערך; אבחון
פיננסי של שווקים ואומדני בורסה בתחום של שווקי אנרגיה;
עסקאות פיננסיות המתייחסות למסחר בכל מוצרי האנרגיה
והסביבה; מידע הון פיננסי והשקעה בתחום של מוצרי אנרגיה
וסביבה; מידע בנוגע למסחר של כל מוצרי האנרגיה והסביבה,
דהיינו הרכישה והמכירה של אשראי המוענק באמצעות חוק
בינלאומי הנוגע לסביבה, במיוחד במאבק כנגד זהום; כולם

כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218210 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42329/04/2010



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: ZOTAC INTERNATIONAL (MCO) LTD.

Address: ANDAR L, Macao

Identification No.: 70210

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

Computers; laptop computers; data processing 
apparatus; computer peripheral devices; integrated 
circuit boards; computer monitors; mouse (data 
processing equipment); video cards; audio cards; 
memory cards; motherboards; daughter boards; 
graphic boards; audio and video receivers; mobile 
digital electronic devices; DVD players and 
recorders; flash memory; computer software and 
firmware; computer software for recording, editing, 
transmission; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

מחשבים; מחשבים נידיים; התקנים לעיבוד נתונים; מכשירים
היקפיים למחשבים; לוחות מעגלים משולבים; משגוחים

למחשבים; עכבר (ציוד לעיבוד נתונים); כרטיסי וידיאו; כרטיסי
אודיו; כרטיסי זכרון; לוחות אם; לוחות בת; לוחות גרפיות;

מקלטים לאודיו ולוידיאו; מכשירי נייד דיגיטליים ואלקטרוניים;
נגני ומקליטי DVD; זיכרון הבזקה; תוכנה וקשחה למחשב;

תוכנה למחשב לצורך הקלטה, עריכה, ממסר; חלקים ואביזרים
לכל הטובין האמורים; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218213 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42429/04/2010



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: Paramount International IP Holding Company

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67798

(Cayman Island 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

Processed nuts; all included in class 29. אגוזים מעובדים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218217 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42529/04/2010



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: Paramount International IP Holding Company

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67798

(Cayman Island 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

Raw nuts; all included in class 31. אגוזים גולמיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218218 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42629/04/2010



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: Paramount International IP Holding Company

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67798

(Cayman Island 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

Processed nuts; all included in class 29. אגוזים מעובדים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218219 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42729/04/2010



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: Paramount International IP Holding Company

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67798

(Cayman Island 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

Raw nuts; all included in class 31. אגוזים גולמיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 06/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218220 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 42829/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 42929/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

Building construction, repair and installation services, 
factory and power central construction, heat network, 
production and industrial fluid sets, thermal 
installation, water, steam, electricity compressed air 
mains installation and maintenance, building 
construction, painting, interior or exterior, plastering, 
plumbing, roofing services, repair of security locks, 
public works, maintenance or cleaning of buildings 
(interior and exterior) and of grounds, disinfecting, rat 
exterminating, maintenance or cleaning of varied 
articles, maintenance of purification stations; 
information provided by restricted access networks 
relating to the construction and installation services 
of heat network; all included in class 37.

שירותי בניה, תיקון והתקנת מבנים, בניית מפעל ותחנת כח,
התקנת רשת חימום, מערכות נוזלי תעשייה ויצור, התקנה
תרמית, התקנה ותחזוקת מים, קיטור, תעלות אוויר דחוס
חשמלית, בניית מבנים, צביעה, פנימית או חיצונית, טיוח,
שרברבות, שירותי קירוי, תיקון של מנעולי בטיחות, עבודות

ציבוריות, אחזקה או ניקוי של מבנים (פנימיים או חיצוניים) ושל
קרקע, חיטוי, השמדת עכברושים, אחזקה או ניקוי של פריטים
מגוונים, אחזקה של תחנות טיהור; מידע המוענק באמצעות
רשתות גישה מוגבלות לשירותי בניה והתקנה של רשתות

חימום; כולם כלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218221 מספר סימן

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 43029/04/2010



Telecommunications services; electronic 
communication services; radio broadcasting, 
communications by telephone or by telegrams, 
television broadcasting; communications by 
computer terminals; transmission and dissemination 
of data, images and sound by computer or computer 
networks; broadcasting and reception of data, 
signals, images and information processed by 
computers; electronic mail and electronic information 
dissemination, in particular for global 
communications networks or private or restricted 
access networks; transmission of information by 
Internet or private networks; information about 
telecommunication; providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing 
user access to a global computer network (service 
providers); consultancy and technical assistance in 
the fields of telecommunications and communication 
network; rental of access time to databases and to 
global computer networks; all included in class 38.

שירותי טלקומיוניקציות; שירותי תקשורת אלקטרונית; שידורי
רדיו; תקשורות באמצעות טלפון או טלגרמות, שידורי טלוויזיה;
תקשורות באמצעות תחנות מחשב; העברה והפצה של נתונים,
דמויות וקול באמצעות מחשב או רשתות מחשב; שידור וקליטה

של נתונים, אותות, דמויות ומידע המעובדים באמצעות
מחשבים; הפצת דואר אלקטרוני ומידע אלקטרוני, במיוחד עבור
רשתות תקשורות גלובליות או רשתות פרטיות או מוגבלות
גישה; העברה של מידע באמצעות האינטרנט או רשתות
פרטיות; מידע אודות טלקומיוניקציה, הענקת חיבורי

טלקומיוניקציות לרשת מחשב גלובלית; הענקת גישת משתמש
לרשת מחשב גלובלית (ספקי שרות); יעוץ וסיוע טכני בתחום
של טלקומיוניקציות ורשת תקשורת; השכרה של זמן גישה
למאגרי נתונים ולרשתות מחשב גלובליות; כולם כלולים בסוג

.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218223 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43129/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

ט"ו אייר תש"ע - 43229/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 43329/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

Gas treatment, electricity treatment, material 
treatment information; production of energy, water 
treating, waste water cleaning up and purification; 
industrial, urban, agricultural or housework, notably 
liquid trash treatment; actions against pollution, 
notably liquid or solid gaseous waste materials 
treatment; waste treatment (transformation), 
incineration of waste and trash, air freshening, air 
purification, coppersmithing; all included in class 40.

טיפול בגז, טיפול בחשמל; מידע בטיפול בחומר; יצור של
אנרגיה, טיפול במים, ניקוי וטיהור מי שפכין; טיפול בנוזל שפכין
בעיקרו, תעשייתי, אורבני, חקלאי או ביתי; פעולות כנגד זיהום,
טיפול בחומרים נוזלים בעיקרם או גזים יציבים; טיפול בפסולת
(טרנספורמציה), שריפה של פסולת וזבל, רענון אוויר, טיהור

אוויר, נחשות; כולם כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218224 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43429/04/2010



Owners

Name: Dalkia France

Address: St. Andre , France

Identification No.: 42530

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

Engineering, construction drafting, architectural 
consulation, consulation in environment protection, 
technical project studies, mechanical research, 
technical research, technical assistance for industrial 
maintenance, energy production and distribution, 
computer system design, telecommunication system 
design, computer technical database design; 
consultancy in the field of energy saving; all included 
in class 42.

שירותי הנדסה, רישומי בניה, יעוץ חקלאי, יעוץ בהגנת
הסביבה, לימודי פרויקט טכני, מחקר מכני, מחקר טכני, סיוע
טכני עבור אחזקה תעשייתית, יצור וחלוקת אנרגיה, תכנון
מערכת מחשב, תכנון מערכת טלקומיוניקציה, תכנון מאגרי
מידע טכני ממוחשב; יעוץ בתחום של חסכון באנרגיה; כולם

כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218225 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43529/04/2010



Ownersבעלים

Name: POLITIC FASHION LTD שם: פוליטיק פאשיין בע"מ

Address: Kibutz Galuyot 20, TEL AVIV, 68166, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 20, תל אביב-יפו, 68166, ישראל

Identification No.: 514198282מספר זיהוי: 514198282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rosen Bassis

Address: Begin Rd. 125, P.O.B. 7300, Tel Aviv, 61073, 
Government Bldg, 24th floor, Israel

שם: רוזן בסיס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד.7300, תל אביב-יפו, 61073,
קרית המשלה, ק24-, ישראל

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

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

הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218229 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43629/04/2010



Ownersבעלים

Name: POLITIC FASHION LTD שם: פוליטיק פאשיין בע"מ

Address: Kibutz Galuyot 20, TEL AVIV, 68166, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 20, תל אביב-יפו, 68166, ישראל

Identification No.: 514198282מספר זיהוי: 514198282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rosen Bassis

Address: Begin Rd. 125, P.O.B. 7300, Tel Aviv, 61073, 
Government Bldg, 24th floor, Israel

שם: רוזן בסיס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד.7300, תל אביב-יפו, 61073,
קרית המשלה, ק24-, ישראל

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218236 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43729/04/2010



Ownersבעלים

Name: POLITIC FASHION LTD שם: פוליטיק פאשיין בע"מ

Address: Kibutz Galuyot 20, TEL AVIV, 68166, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 20, תל אביב-יפו, 68166, ישראל

Identification No.: 514198282מספר זיהוי: 514198282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rosen Bassis

Address: Begin Rd. 125, P.O.B. 7300, Tel Aviv, 61073, 
Government Bldg, 24th floor, Israel

שם: רוזן בסיס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד.7300, תל אביב-יפו, 61073,
קרית המשלה, ק24-, ישראל

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

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

הנכללים כולם בסוג 18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218241 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43829/04/2010



Ownersבעלים

Name: POLITIC FASHION LTD שם: פוליטיק פאשיין בע"מ

Address: Kibutz Galuyot 20, TEL AVIV, 68166, Israel כתובת : קיבוץ גלויות 20, תל אביב-יפו, 68166, ישראל

Identification No.: 514198282מספר זיהוי: 514198282

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: rosen Bassis

Address: Begin Rd. 125, P.O.B. 7300, Tel Aviv, 61073, 
Government Bldg, 24th floor, Israel

שם: רוזן בסיס, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 125, ת.ד.7300, תל אביב-יפו, 61073,
קרית המשלה, ק24-, ישראל

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 08/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218242 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 43929/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Electric, electronic and digital consumer goods; 
televisions, computer screens, computers, equipment 
for computers, printers for computers, scanners, 
audio systems, stationary and mobile phones, 
cordless telephones, DVD, home cinema systems; 
cameras, telephone exchange, palm top computers; 
included in class 9.

מוצרי צריכה חשמליים, אלקטרוניים ודיגיטליים; טלוויזיות, צגי
מחשב, מחשבים, ציוד למחשבים, מדפסות למחשבים, סורקים,
מערכות אודיו, טלפונים נייחים וניידים, טלפונים אלחוטיים,
DVD, מערכות קולנוע ביתי; מצלמות,  מרכזיות טלפוניות,

מחשבי כף יד; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218248 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44029/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Air conditioners for residential use (rac); tumble 
dryers, ovens, microwaves, oven hoods, stoves, 
domestic freezers; water purifying and filtering 
apparatus; hot and cold water dispensing apparatus; 
water treatment apparatus all included in class 11.

מזגנים לשימוש ביתי (rac); מקררים ביתיים, מיבשי כביסה,
תנורי בישול, מיקרוגל, קולטי אדים, כיריים, מקפיאים ביתיים;
התקנים לטיהור וסינון מים; מכשירים לחלוקת מים חמים

וקרים; התקני טיפול במים הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 27/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218249 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44129/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Air conditioners for residential use (rac); tumble 
dryers, ovens, microwaves, oven hoods, stoves, 
domestic freezers; water purifying and filtering 
apparatus; hot and cold water dispensing apparatus; 
water treatment apparatus

מזגנים לשימוש ביתי (rac); מקררים ביתיים, מיבשי כביסה,
תנורי בישול, מיקרוגל, קולטי אדים, כיריים, מקפיאים ביתיים;
התקנים לטיהור וסינון מים; מכשירים לחלוקת מים חמים

וקרים; התקני טיפול במים

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218250 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44229/04/2010



Ownersבעלים

Name: ELCO PROPERTIES LTD. שם: אלקו נכסים בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520033996מספר זיהוי: 520033996

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

Electric, electronic and digital consumer goods; 
televisions, computer screens, computers, equipment 
for computers, printers for computers, scanners, 
audio systems, stationary and mobile phones, 
cordless telephones, DVD, home cinema systems; 
cameras, telephone exchange, palm top computers; 
included in class 9.

מוצרי צריכה חשמליים, אלקטרוניים ודיגיטליים; טלוויזיות, צגי
מחשב, מחשבים, ציוד למחשבים, מדפסות למחשבים, סורקים,
מערכות אודיו, טלפונים נייחים וניידים, טלפונים אלחוטיים,
DVD, מערכות קולנוע ביתי; מצלמות,  מרכזיות טלפוניות,

מחשבי כף יד; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218251 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44329/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 ארה"ב , 22/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Intermune, Inc.

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

Identification No.: 51502

(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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary, respiratory, fibrotic, inflammatory and 
hepatic conditions, diseases and disorders; included 
in class 5.

תכשירי רוקחות עבור הטיפול במצבים, מחלות ובהפרעות של
הראות, פיברוזיס, דלקות והכבד; הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

KALPAVI

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218298 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44429/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 44529/04/2010



Ownersבעלים

Name: Emblaze Mobile Ltd שם: אמבלייז מובייל בע"מ

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רח זרחין 22  , רעננה, ישראל

Identification No.: 65789מספר זיהוי: 65789

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 generating, recording, transmission, 
processing or reproduction of sound, data or images; 
electronic apparatus with multimedia functions; 
electronic apparatus with interactive functions; 
apparatus for data storage; data processing 
equipment and computers; magnetic data carrier; 
recorded media; computer hardware and software; 
computer system; software downloadable from the 
Internet; downloadable electronic publications; digital 
music; telecommunications apparatus; mobile 
phones; calculating machine; mobile phone 
accessories, namely wire and wireless accessories; 
alarm clock, calculators, electronic address books 
and calendars, electronic mail software, internet 
browsers, music and video players, software for 
converting foreign currency, sound and video 
recorder sold as component parts for mobile 
telephones; computer operating programs; smart 
memory management, namely system to control 
overall user memory; recorded call log; telephone 
based information retrieval software and hardware; 
global position and navigation system, including 
tracking capabilities; unified graphical user interface; 
unified messaging system; all included in class 9.

מכשיר ליצירה, הקלטה, שידור, עיבוד או שעתוק של קול, מידע
או תמונות; מכשיר אלקטרוני עם תפקודי מולטימדיה; מכשיר
אלקטרוני עם תפקודים אינטראקטיבים; מכשיר לאחסון מידע;
ציוד לעיבוד מידע ומחשבים; מוליך מידע מגנטי; מדיה מוקלטת;
חומרת ותוכנת מחשב; מערכת מחשב; תוכנה הניתנת להורדה

מהאינטרנט; פרסומים אלקטרונים הניתנים להורדה
מהאינטרנט; מוסיקה דיגטלית; כלים לטכנולוגיה לתקשורת

אלקטרונית למרחקים; טלפונים ניידים; מכונת חישוב; אביזרים
לטלפון נייד, דהיינו אביזרים חוטיים ואלחוטיים; שעון מעורר,

מחשבונים, ספרי כתובות ולוחות שנה אלקטרונים, תוכנת דואר
אלקטרוני, דפדפני אינטרנט, נגני קול ווידאו, תוכנה להמרת
מטבע זר, מכשיר הקלטת קול ווידאו הנמכרים כחלקים של
רכיב לטלפונים ניידים; תוכנות לתפעול מחשב; מנהל זיכרון
חכם, דהיינו מערכת לשליטה על זיכרון המשתמש כולו; יומן
שיחות שמור; תוכנת וחומרת אחזור מידע מבוססת טלפון;
מערכת ניווט לווינית, כוללת יכולות עיקוב; ממשק משתמש

גרפי אחיד; מערכת שליחת הודעות אחידה; הכלולים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ELSE

Trade Mark No. 218299 מספר סימן

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 44629/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 ארה"ב , 22/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Intermune, Inc.

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

Identification No.: 51502

(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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary, respiratory, fibrotic, inflammatory and 
hepatic conditions, diseases and disorders; included 
in class 5.

תכשירי רוקחות עבור הטיפול במצבים, מחלות ובהפרעות של
הראות, פיברוזיס, דלקות והכבד; הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

TALPIRI

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218300 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44729/04/2010



U.S.A. , 22/07/2008 ארה"ב , 22/07/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Intermune, Inc.

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

Identification No.: 51502

(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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary, respiratory, fibrotic, inflammatory and 
hepatic conditions, diseases and disorders; included 
in class 5.

תכשירי רוקחות עבור הטיפול במצבים, מחלות ובהפרעות של
הראות, פיברוזיס, דלקות והכבד; הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ESBRIET

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218301 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44829/04/2010



Apparatus for generating, recording, transmission, 
processing or reproduction of sound, data or images; 
electronic apparatus with multimedia functions; 
electronic apparatus with interactive functions; 
apparatus for data storage; data processing 
equipment and computers; magnetic data carrier; 
recorded media; computer hardware and software; 
computer system; software downloadable from the 
Internet; downloadable electronic publications; digital 
music; telecommunications apparatus; mobile 
phones; calculating machine; mobile phone 
accessories, namely wire and wireless accessories; 
alarm clock, calculators, electronic address books 
and calendars, electronic mail software, internet 
browsers, music and video players, software for 
converting foreign currency, sound and video 
recorder sold as component parts for mobile 
telephones; computer operating programs; smart 
memory management, namely system to control 
overall user memory; recorded call log; telephone 
based information retrieval software and hardware; 
global position and navigation system, including 
tracking capabilities; unified graphical user interface; 
unified messaging system; all included in class 9.

מכשיר ליצירה, הקלטה, שידור, עיבוד או שעתוק של קול, מידע
או תמונות; מכשיר אלקטרוני עם תפקודי מולטימדיה; מכשיר
אלקטרוני עם תפקודים אינטראקטיבים; מכשיר לאחסון מידע;
ציוד לעיבוד מידע ומחשבים; מוליך מידע מגנטי; מדיה מוקלטת;
חומרת ותוכנת מחשב; מערכת מחשב; תוכנה הניתנת להורדה

מהאינטרנט; פרסומים אלקטרונים הניתנים להורדה
מהאינטרנט; מוסיקה דיגטלית; כלים לטכנולוגיה לתקשורת

אלקטרונית למרחקים; טלפונים ניידים; מכונת חישוב; אביזרים
לטלפון נייד, דהיינו אביזרים חוטיים ואלחוטיים; שעון מעורר,

מחשבונים, ספרי כתובות ולוחות שנה אלקטרונים, תוכנת דואר
אלקטרוני, דפדפני אינטרנט, נגני קול ווידאו, תוכנה להמרת
מטבע זר, מכשיר הקלטת קול ווידאו הנמכרים כחלקים של
רכיב לטלפונים ניידים; תוכנות לתפעול מחשב; מנהל זיכרון
חכם, דהיינו מערכת לשליטה על זיכרון המשתמש כולו; יומן
שיחות שמור; תוכנת וחומרת אחזור מידע מבוססת טלפון;
מערכת ניווט לווינית, כוללת יכולות עיקוב; ממשק משתמש

גרפי אחיד; מערכת שליחת הודעות אחידה; הכלולים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218302 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 44929/04/2010



Ownersבעלים

Name: Emblaze Mobile Ltd שם: אמבלייז מובייל בע"מ

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רח זרחין 22  , רעננה, ישראל

Identification No.: 65789מספר זיהוי: 65789

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

ט"ו אייר תש"ע - 45029/04/2010



Ownersבעלים

Name: Emblaze Mobile Ltd שם: אמבלייז מובייל בע"מ

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רח זרחין 22  , רעננה, ישראל

Identification No.: 65789מספר זיהוי: 65789

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 and wireless communications 
services; providing wireless communications 
connections to enable users to transmit, reproduce, 
receive, access, search, index and retrieve data 
namely, images, sounds, text, movies and 
animations from mobile communication devices to 
computer communication networks; global position 
and navigation system services, including tracking 
services; data transfer services; real time push 
information services from the internet or other 
databases; real time push information services based 
on device data; information and consultation services 
relating to all aforesaid services; all included in class 
38.

טלקומוניקציה ושירותי תקשורת אלחוטיים; אספקת חיבורי
תקשורת אלחוטיים המאפשרים למשתמשים לשדר, לשעתק,
לקבל, לגשת, לחפש, לערוך מפתח עניינים ולאחזר מידע
דהיינו, תמונות, צלילים, תמליל, סרטים ואנימציות ממכשירי
תקשורת ניידים לרשתות תקשורת מחשבים;  שירותי מערכת
ניווט לווינית, הכוללים שירותי עיקוב; שירותי העברת מידע;
שירותי דחיפת מידע בזמן אמת מהאינטרנט או ממאגרי מידע
אחרים; שירותי דחיפת מידע בזמן אמת המבוססים על מידע
מהמכשיר; שירותי מידע וייעוץ המתייחסים לכל השירותים

האמורים לעיל; הכלולים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

ELSE

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218303 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 45129/04/2010



Ownersבעלים

Name: Emblaze Mobile Ltd שם: אמבלייז מובייל בע"מ

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רח זרחין 22  , רעננה, ישראל

Identification No.: 65789מספר זיהוי: 65789

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 and wireless communications 
services; providing wireless communications 
connections to enable users to transmit, reproduce, 
receive, access, search, index and retrieve data 
namely, images, sounds, text, movies and 
animations from mobile communication devices to 
computer communication networks; global position 
and navigation system services, including tracking 
services; data transfer services; real time push 
information services from the internet or other 
databases; real time push information services based 
on device data; information and consultation services 
relating to all aforesaid services; all included in class 
38.

טלקומוניקציה ושירותי תקשורת אלחוטיים; אספקת חיבורי
תקשורת אלחוטיים המאפשרים למשתמשים לשדר, לשעתק,
לקבל, לגשת, לחפש, לערוך מפתח עניינים ולאחזר מידע
דהיינו, תמונות, צלילים, תמליל, סרטים ואנימציות ממכשירי
תקשורת ניידים לרשתות תקשורת מחשבים;  שירותי מערכת
ניווט לווינית, הכוללים שירותי עיקוב; שירותי העברת מידע;
שירותי דחיפת מידע בזמן אמת מהאינטרנט או ממאגרי מידע
אחרים; שירותי דחיפת מידע בזמן אמת המבוססים על מידע
מהמכשיר; שירותי מידע וייעוץ המתייחסים לכל השירותים

האמורים לעיל; הכלולים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218304 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 45229/04/2010



On line computer and mobile phone services; build in 
computer and mobile phone services; integrated 
modules services, namely services for retrieving 
information, data, sound or image from one module 
while using a different module; data sharing services; 
design and development of computer hardware and 
software; design and development of media; 
computer programming; installation, maintenance 
and repair of computer software; updating of 
computer software; industrial analysis and research 
services; updating, upgrading, diagnosing, resolution, 
correcting and blocking mobile phone applications 
and services separately; technical support, namely, 
troubleshooting of computer and network hardware 
and software problems in the field of wireless 
communication and wireless communication devices; 
technical consultation in the field of wireless 
communication devices and network equipment for 
use in wireless communications; maintenance 
services for communication devices; full device 
backup and restore services; providing online 
updating of computer software also via the internet, 
wireless connection or other communications 
networks; providing information in the field of 
computers, networks, networking, computer software 
and computer systems and computerized devices in 
general; application prioritization services; remote 
control services; user usage analysis; all included in 
class 42.

שירותי מחשב מקוון וטלפון נייד; שירותי מובנים למחשב וטלפון
נייד; שירותי מודולים משולבים, דהיינו שירותים לאחזור מידע,
נתונים, קול או תמונה ממודול אחד בזמן שמשתמשים במודול
אחר; שירותי שיתוף נתונים; עיצוב ופיתוח חומרת ותוכנת
מחשב; עיצוב ופיתוח של מדיה; תכנות מחשבים; התקנה,

אחזקה ותיקון של תוכנת מחשב; עדכון תוכנת מחשב; שירותי
ניתוח ומחקר תעשייתיים; עדכון, שדרוג, אבחון, פתרון, תיקון
וחסימת אפליקציות ושירותי טלפון נייד באופן נפרד; תמיכה
טכנית, דהיינו איתור וטיפול בבעיות מחשב ובעיות בחומרה
ותוכנת רשת בתחום התקשורת האלחוטית ומכשירי תקשורת
אלחוטיים; ייעוץ טכני בתחום מכשירי התקשורת האלחוטיים
וציוד רשת לשימוש בתקשורת אלחוטית; שירותי אחזקה
למכשירי תקשורת; שירותי גיבוי ושחזור מלא של המכשיר;
אספקת עדכון מקוון של תוכנת מחשב גם דרך האינטרנט,

חיבורים אלחוטיים או רשתות תקשורת אחרות; אספקת מידע
בתחום המחשבים, רשתות, רישות, תוכנות מחשב ומערכות

מחשב ומכשירים ממוחשבים באופן כללי; שירותי תעדוף יישום;
שירותים בשלט רחוק; ניתוח שימוש המשתמש; כלולים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

ELSE

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218305 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 45329/04/2010



Ownersבעלים

Name: Emblaze Mobile Ltd שם: אמבלייז מובייל בע"מ

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רח זרחין 22  , רעננה, ישראל

Identification No.: 65789מספר זיהוי: 65789

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

ט"ו אייר תש"ע - 45429/04/2010



On line computer and mobile phone services; build in 
computer and mobile phone services; integrated 
modules services, namely services for retrieving 
information, data, sound or image from one module 
while using a different module; data sharing services; 
design and development of computer hardware and 
software; design and development of media; 
computer programming; installation, maintenance 
and repair of computer software; updating of 
computer software; industrial analysis and research 
services; updating, upgrading, diagnosing, resolution, 
correcting and blocking mobile phone applications 
and services separately; technical support, namely, 
troubleshooting of computer and network hardware 
and software problems in the field of wireless 
communication and wireless communication devices; 
technical consultation in the field of wireless 
communication devices and network equipment for 
use in wireless communications; maintenance 
services for communication devices; full device 
backup and restore services; providing online 
updating of computer software also via the internet, 
wireless connection or other communications 
networks; providing information in the field of 
computers, networks, networking, computer software 
and computer systems and computerized devices in 
general; application prioritization services; remote 
control services; user usage analysis; all included in 
class 42.

שירותי מחשב מקוון וטלפון נייד; שירותי מובנים למחשב וטלפון
נייד; שירותי מודולים משולבים, דהיינו שירותים לאחזור מידע,
נתונים, קול או תמונה ממודול אחד בזמן שמשתמשים במודול
אחר; שירותי שיתוף נתונים; עיצוב ופיתוח חומרת ותוכנת
מחשב; עיצוב ופיתוח של מדיה; תכנות מחשבים; התקנה,

אחזקה ותיקון של תוכנת מחשב; עדכון תוכנת מחשב; שירותי
ניתוח ומחקר תעשייתיים; עדכון, שדרוג, אבחון, פתרון, תיקון
וחסימת אפליקציות ושירותי טלפון נייד באופן נפרד; תמיכה
טכנית, דהיינו איתור וטיפול בבעיות מחשב ובעיות בחומרה
ותוכנת רשת בתחום התקשורת האלחוטית ומכשירי תקשורת
אלחוטיים; ייעוץ טכני בתחום מכשירי התקשורת האלחוטיים
וציוד רשת לשימוש בתקשורת אלחוטית; שירותי אחזקה
למכשירי תקשורת; שירותי גיבוי ושחזור מלא של המכשיר;
אספקת עדכון מקוון של תוכנת מחשב גם דרך האינטרנט,

חיבורים אלחוטיים או רשתות תקשורת אחרות; אספקת מידע
בתחום המחשבים, רשתות, רישות, תוכנות מחשב ומערכות

מחשב ומכשירים ממוחשבים באופן כללי; שירותי תעדוף יישום;
שירותים בשלט רחוק; ניתוח שימוש המשתמש; כלולים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 14/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218306 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 45529/04/2010



Ownersבעלים

Name: Emblaze Mobile Ltd שם: אמבלייז מובייל בע"מ

Address: Ra'anana, Israel כתובת : רח זרחין 22  , רעננה, ישראל

Identification No.: 65789מספר זיהוי: 65789

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

ט"ו אייר תש"ע - 45629/04/2010



France , 06/08/2008 , No.083592868 צרפת , 06/08/2008 , מס.083592868

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

Address: 45, place Abel Gance  , Boulogne, France

Identification No.: 49855

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

Dermatological preparations for the treatment of the 
nail psoriasis; all included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים לטיפול בספחת הציפורן; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ONYPSO

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218307 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 45729/04/2010



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

Soaps; facial cleanser; essential oils; aromatic oils; 
perfumery; eau de cologne; perfumes; aromatics for 
fragrances; aromatic perfumery products; cosmetics; 
cosmetic sets for the face; shampoos; hair rinses; 
hair creams; hair mousse; cotton swabs for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; lotions 
for cosmetic purposes; skin toning lotion; body lotion; 
cosmetic milks; skin moisturizer; cosmetic creams; 
cleansing gel; cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow pencils; eye shadows; eye liners; lipsticks; 
lip glosses; make-up powders; creamy foundations; 
concealers; nail enamels; nail polish; nail polish 
removers; dentifrices; laundry detergents; bleaching 
preparations for laundry; washing preparations for 
kitchens and bathrooms; bath salts; bath oils; 
polishing preparations; all included in class 3.

סבונים; תחליב לניקוי פנים; שמנים אתריים; שמנים
ארומאטיים; מוצרי בישום; מי קולון; בשמים; חומרים
ארומאטיים לניחוחות; מוצרי בישום ארומאטיים;

תמרוקים/קוסמטיקה; ערכות קוסמטיקה לפנים; שמפו; שטיפות
לשיער; קרמים לשיער;מוס לשיער; ספוגיות כותנה למטרות
קוסמטיות; צמר גפן למטרות קוסמטיות; תחליבים למטרות

קוסמטיות; תחליב טונר לעור; תחליב גוף; חלב קוסמטי; תכשיר
לחות לעור; קרמים קוסמטיים; ג'ל לניקוי; חלב ניקוי למטרות
טיפוח; עפרונות לגבות; צלליות עיניים; אייליינרים; שפתונים;
גלוסים לשפתיים; אבקות איפור; קרמי בסיס; קונסילרים;

אמאיל לציפורניים; חומר הברקה לציפורניים; חומרים להסרת
לק לציפורניים; חומרי הברקה ומשחות שיניים; דטרגנטים
לכביסה; תכשירי הלבנה לכביסה; תכשירי רחיצה למטבח
ולחדרי אמבטיה; מלחי אמבט; שמני אמבט; תכשירי מירוק;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218308 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 45829/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

ט"ו אייר תש"ע - 45929/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Candles; fragrant candles; scented candles; grease 
for leather; cycling oil; all included in class 4.

נרות; נרות ריחניים; נרות מבושמים; גריז/סיכה לעור; שמן
לאופניים; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218309 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46029/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Tin cans; nameplates of metal; towel dispensers of 
metal; buckles of metal; nails of metal; washers of 
metal; tacks; plugs of metal; bolts of metal; screws of 
metal; casters of metal; aluminum foil; name card 
cases of aluminum; all included in class 6.

קופסאות פח; שלטי שם ממתכת; מנפקי מגבות ממתכת;
אבזמים ממתכת; מסמרים ממתכת; דסקיות ממתכת; נעצים;
פלאגים ממתכת; בריחים ממתכת; ברגים ממתכת; גלגלי
רהיטים ממתכת; רדיד אלומיניום; מארז אלומיניום לכרטיסי

ביקור; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218311 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46129/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Vacuum cleaners; electric drivers; sewing machines; 
lawnmowers; dishwashers; washing machines; 
washing and drying machines; brushes, electrically 
operated; electric blenders for household purposes; 
mills for household purposes (other than hand-
operated); all included in class 7.

שואבי אבק; דרייברים/מנהלי התקן חשמליים; מכונות תפירה;
מכסחות דשא; מדיחי כלים; מכונות כביסה; מכונות כביסה
וייבוש; מברשות, המופעלות חשמלית; מערבלים חשמליים
למטרות משק בית; מטחנות למטרות משק בית (שאינן

מופעלות ידנית; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218312 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46229/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Scissors; knives; electric razors; shaving cases; tin 
openers; spoons; forks; slicers (hand-operated tools); 
irons (non-electric); screwdrivers; spanners; cutting 
pincers; electric hair clippers; nail nippers; all 
included in class 8.

מספריים; סכינים; מכונות גילוח חשמליות; נרתיקים לכלי גילוח;
פותחני קופסאות; כפות וכפיות; מזלגות; מכשירי פריסה

(מכשירים מופעלים ידנית); מגהצים (לא חשמליים); מברגים;
מפתחות ברגים; צבתות חיתוך; קוצצי שיער חשמליים; קוצצי

ציפורניים; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218314 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46329/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Sanitary masks; non-chemical contraceptives; 
condoms; cotton swabs; nursing appliances; ear 
picks; sanitary napkins; napkins for incontinents; all 
included in class 10.

מסכות סניטאריות; אמצעי מניעה לא כימיים; קונדומים;
ספוגיות כותנה; אביזרי הנקה; קסמי אוזניים; תחבושות
סניטאריות; חיתולים לאנשים שאינם שולטים בהפרשות;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218316 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46429/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 46529/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Electric lamps; lighting apparatus and installations; 
ice boxes; electric fans; electric rice cooker; heating 
stoves; combined cooking stoves and gas containers; 
kitchen ranges; ovens; air-conditioners; electric 
humidifiers; flashlights (torches); miniature light 
bulbs; oil heaters; electric heaters; electric 
refrigerators; electric toasters; hot plates; portable 
gas ranges; electric kettles; electric coffee makers; 
electric heated carpets; showers; water purifying 
apparatus and machines; hair dryers; clothes dryers; 
all included in class 11.

מנורות חשמליות; התקני ומתקני תאורה; ארגזי קרח;
מאווררים חשמליים; כלי חשמל לבישול אורז; תנורי חימום;
תנורי בישול ומיכלי גז משולבים; כיריים למטבח; תנורים;
מזגנים; מכשירי אדים חשמליים; פנסי כיס (פנסים); נורות
חשמל זעירות; תנורי שמן; תנורים חשמליים; מקררים

חשמליים; מצנמים חשמליים; כיריים לחימום; תנורי גז ניידים;
קומקומים חשמליים; מכונות קפה חשמליות; שטיחים מחוממים

חשמליים; מקלחות; התקנים ומכונות לטיהור מים; מייבשי
שיער; מייבשי בגדים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218320 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46629/04/2010



Ownersבעלים

Name: Cohen Aviv שם: כהן אביב

Address: Menachem Begin  23, Giv'at-Shemuel , Israel כתובת : מנחם בגין 23, גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 038502886מספר זיהוי: 038502886

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218322 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Cohen Aviv שם: כהן אביב

Address:  גבעת שמואל, ישראל23מנחם בגין , כתובת : מנחם בגין 23, גבעת שמואל, ישראל

Identification No.: 038502886מספר זיהוי: 038502886

Commercials, retail clothing and shoes store's; all 
included in class 35.

פירסומות, חנויות לממכר ביגוד והנעלה; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218323 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46829/04/2010



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

Stannic chloride ;tetrabutyl tin ; stannous
octoate ;monobutyltin trichloride ; butyl stannic
trichloride ; tetraoctyl tin; dibutyltin dichloride ;
dioctyltin dichloride ; dibutyltin oxide ; stannous-
Isooctanoate ; monooctyltin dichloride ;
methyltin mercaptide ;metastannic acid ; stannous
pyrophosphate ; zinc stannate ; potassium stannate ;
white arsenic ; sodium arsenate ;copper arsenate ;tin
dioxide ;zinc sulfate ;stannous sulfate ;stannous
chloride ;sodium stannate ; chemical reagents of
stanniferous salt ;powder of tungsten trioxide; all
included in class 1.

בדיל כלוריד; בדיל טטרהבוטיל; בדיל אוקטאט; בדיל-מונובוטיל
טריכלוריד; בדיל-בוטיל טריכלוריד; בדיל טטרהאוקטיל; בדיל-
דיבוטיל דיכלוריד; בדיל-אוקטיבוטיל דיכלוריד; תחמוצת בדיל-
דיבוטיל; בדיל איזו-אוקטנואט; בדיל-מונואקטיל דיכלוריד; בדיל-

מתיל תיול; תחמוצות בדיל; בדיל פירו-פוספאט (זרחן);
תחמוצות בדיל וזרחן; תחמוצות בדיל ואשלגן; ארסן לבן;
תחמוצת ארסן ונתרן; תחמוצת ארסן ונחושת; דו-תחמוצת

בדיל; חומצה גופרית ואבץ (ZnSO4); בדיל כלוריד; תחמוצות
בדיל ונתרן; חומרים כימיים של מלחים המכילים בדיל; אבקה

של טרי-תחמוצת טּונְגְסְטֶן;  הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218324 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 46929/04/2010



Owners

Name: YUNNAN TIN CO., LTD

Address: KUN MING, YUNNAN PROVINCE, PEOPLE'S, 
HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, 
China

Identification No.: 70211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 47029/04/2010



Ownersבעלים

Name: Afif Khutaba Doshi שם: עפיף כוטבא דושי

Address: Shefaram Road 709/42, Nazareth , Israel כתובת : דרך שפרעם 709/42, נצרת, ישראל

Identification No.: 056896269מספר זיהוי: 056896269

Chocolates with almonds, hazel nuts, pistachio, 
fruets itc; all included in class 30.

שוקולדים ממולאים במגוון טעמים: שקדים, אגוזי לוז, פיסטוק
חלבי, פירות וכו'; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

לארוש
LAROSHE

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218325 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47129/04/2010



Ownersבעלים

Name: Afif Khutaba Doshi שם: עפיף כוטבא דושי

Address:  נצרת, ישראל709/42דרך שפרעם , כתובת : דרך שפרעם 709/42, נצרת, ישראל

Identification No.: 056896269מספר זיהוי: 056896269

Chocolates, sugared fruets, rahat lukkum, nogut 
eastern sweets, dragees, filled choclate in big range 
of flavors, chocolate boxes with flavors, sugared 
fruits, rahat lukkum, nogut, eastern sweets (baklawa), 
dragees (almonds coated with sugar) ;all included in 
class 30.

שוקולדים, פירות מסוכרים רחת לוקום ונוגה, ממתקים
מזרחיים, דרגיה, מבחר שוקולדים ממולאים במגוון טעמים
בתפזורת ובקופסאות+מבחר פירות מסוכרים+רחת לוקום
ונוגט+ממתקים מזרחיים (בקלאווה)+דרגיה בצבעי מטלק

(שקדים מצופים סוכר); הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

חלבג'י
HALABGY

Application Date 19/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218326 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Metal drawers; all included in class 20. מגירות מתכת; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

QUADRO

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218327 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: HETTICH MARKETING-UND VERTRIEBS- 
GmbH & CO. KG

Address: Vahrenkampstr. 12-16, Kirchlengern, 32278, 
Germany

Identification No.: 19506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Rails for metal drawers, extensions of metal, metal 
guide tracks for drawers and extensions; all included 
in class 6.

מסילות למגירות מתכת, הארכות ממתכת, פסים מנחים
ממתכת למגירות והארכות; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

QUADRO

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218328 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47429/04/2010



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: Schaeffler KG

Address: Industriestraße 1-3 , Herzogenaurach , 91074, 
Germany

Identification No.: 800041

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

Ball joints, toggle link sockets and parts thereof, 
universal joints and parts thereof; motor vehicle 
accessories, namely knuckles, con rods; couplings 
and parts thereof; all included in class 12.

חיבורים כדוריים, שקעים לחיבורי מוטות המוחדרים בין לולאות
וחלקים עבורם, חיבורים אוניברסאליים וחלקים עבורם;

אביזרים נלווים לרכבים ממונעים, דהיינו פרקים, מוטות חיבור;
חלקי קישור וחלקים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218329 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47529/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 47629/04/2010



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: Schaeffler KG

Address: Industriestraße 1-3 , Herzogenaurach , 91074, 
Germany

Identification No.: 800041

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

Rolling bearings, namely ball bearings, needle roller 
bearings and roller bearings; parts for rolling 
bearings, namely rings, cages; sliding bearings, ball 
joints, toggle link sockets and parts thereof, universal 
joints and parts thereof; motor vehicle accessories, 
namely valve lifters, crankshafts and parts thereof; 
textile machines and parts thereof, namely top rollers 
for drafting equipment and loading arms therefor, 
bearings for bottom rollers, spinning spindles and 
tension reels, tools; all included in class 7.

מסבים מצמצמי חיכוך, דהיינו מסבים כדוריים, מסבים גלילי
מחטים ומסבים גליליים; חלקים למסבים מצמצמי חיכוך, דהיינו
טבעות, כלובים; מסבים מחליקים, חיבורים כדוריים, שקעים
לחיבורי מוטות המוחדרים בין לולאות וחלקים עבורם, חיבורים

אוניברסאליים וחלקים עבורם; אביזרים נלווים לרכבים
ממונעים, דהיינו שסתומי הרמה, גלי ארכובה וחלקים עבורם;

מכונות אריגה וחלקים עבורן, דהיינו גלילים עליונים לציוד רישום
וזרועות טעינה עבורם, מסבים לגלילים תחתונים, צירים
מסתובבים וסלילי מתח, כלים; הכלולים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218330 מספר סימן

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 47729/04/2010



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: Schaeffler KG

Address: Industriestraße 1-3 , Herzogenaurach , 91074, 
Germany

Identification No.: 800041

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

Rolling bearings, namely ball bearings, needle roller 
bearings and roller bearings; parts for rolling 
bearings, namely rings, cages; sliding bearings, ball 
joints, toggle link sockets and parts thereof, universal 
joints and parts thereof; motor vehicle accessories, 
namely valve lifters, crankshafts and parts thereof; 
textile machines and parts thereof, namely top rollers 
for drafting equipment and loading arms therefor, 
bearings for bottom rollers, spinning spindles and 
tension reels, tools; all included in class 7.

מסבים מצמצמי חיכוך, דהיינו מסבים כדוריים, מסבים גלילי
מחטים ומסבים גליליים; חלקים למסבים מצמצמי חיכוך, דהיינו
טבעות, כלובים; מסבים מחליקים, חיבורים כדוריים, שקעים
לחיבורי מוטות המוחדרים בין לולאות וחלקים עבורם, חיבורים

אוניברסאליים וחלקים עבורם; אביזרים נלווים לרכבים
ממונעים, דהיינו שסתומי הרמה, גלי ארכובה וחלקים עבורם;

מכונות אריגה וחלקים עבורן, דהיינו גלילים עליונים לציוד רישום
וזרועות טעינה עבורם, מסבים לגלילים תחתונים, צירים
מסתובבים וסלילי מתח, כלים; הכלולים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

INA

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218331 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47829/04/2010



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: Schaeffler KG

Address: Industriestraße 1-3 , Herzogenaurach , 91074, 
Germany

Identification No.: 800041

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

Ball joints, toggle link sockets and parts thereof, 
universal joints and parts thereof; motor vehicle 
accessories, namely knuckles, con rods; couplings 
and parts thereof; all included in class 12.

חיבורים כדוריים, שקעים לחיבורי מוטות המוחדרים בין לולאות
וחלקים עבורם, חיבורים אוניברסאליים וחלקים עבורם;

אביזרים נלווים לרכבים ממונעים, דהיינו פרקים, מוטות חיבור;
חלקי קישור וחלקים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

INA

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218332 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 47929/04/2010



Owners

Name: Jaraby Holding Corporation

Address: Torre Swiss Bank, 2nd floor c/ Este Marabella , 
Apartado, 081909132, Republic of Panama

Identification No.: 800042

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218333 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48029/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Cuff links; tie pins; jewellery; chronometrical 
instruments; cups of precious metal; compacts of 
precious metal; purses of precious metal; jewel cases 
of precious metal; wrist watches; watch bands; watch 
chains; clocks; alarm clocks; chronoscopes; clocks 
and watches, electric; straps for wristwatches; key 
holders; buckles of precious metal; bracelets; 
brooches; ornaments; all included in class 14.

כפתורי חפתים; סיכות לעניבות; תכשיטים; מכשירים
כרונומטרים; ספלים ממתכת יקרה; פודרייה ממתכת יקרה;
ארנקים ממתכת יקרה; תיבות תכשיטים ממתכת יקרה; שעוני
יד; רצועות לשעון; שרשרות לשעון; שעונים; שעונים מעוררים;
כרונוסקופים; שעונים ושעוני יד, חשמליים; רצועות לשעוני יד;
מחזיקי מפתחות; אבזמים ממתכת יקרה; צמידים; סיכות;

קישוטים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218334 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48129/04/2010



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

Papers; packaging containers of papers; paper 
towels; table cloths of papers; table napkins of paper; 
calendars; diaries; photograph stands; paper 
stationery; writing implements; adhesives for 
stationery or household purposes; paper box; rubber 
erasers; clips; seals (stationery); rulers; paper 
holders; adhesive tapes; stationery; pencil cases; 
envelopes; pen holders; stapling presses; tableware 
of paper; note books; memo pads; magazines; 
catalogues; packing paper; bags for packing 
(envelopes, pouches) of paper and plastics; labels of 
non-textiles; labels of leather for trunks; greeting 
cards; posters; advertising pictures; cardboard; 
printed matter; bookbinding materials; pens; pencils; 
color pencil; albums; binder; all included in class 16.

נייר; מיכלי אריזה מנייר; מגבות נייר; מפות שולחן מנייר; מפיות
שולחן מנייר; לוחות שנה; יומנים; מעמדים לצילומים; צרכי

כתיבה מנייר; מכשירי כתיבה; חומרי דבק עבור צרכי כתיבה או
למטרות משק בית; קופסאות נייר; מחקים מגומי; אטבים;

חותמות (צרכי כתיבה); סרגלים; מחזיקי נייר; סרטי הדבקה;
צרכי כתיבה; מיכלים לעפרונות; מעטפות; מחזיקים לעטים;
שדכנים; כלי שולחן מנייר; פנקסים; פנקסי מזכר; מגזינים;

קטלוגים; נייר אריזה; שקיות לאריזה (מעטפות, תיקיות) מנייר
ומפלסטיק; תוויות לא מטקסטיל; תוויות מעור למזוודות;כרטיסי
ברכה; פוסטרים; תמונות פרסומת; קרטון; דברי דפוס; צרכי
כריכה; עטים; עפרונות; עפרונות צבעוניים; אלבומים; כורכנים;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218335 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48229/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

ט"ו אייר תש"ע - 48329/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Bags; shopping bags; handbags; shoulder bags; 
Boston bags; school bags; beach bags; poly-bags; 
traveling bags; briefcases; suitcases; trunks 
[luggage]; tote bags; rucksacks; pouches; sling bags 
for carrying infants; wallets; purses; leather; artificial 
leather; belts made of leather; leather straps; name 
card cases ; leather bags; vanity cases [not fitted]; 
key cases; card cases; cases of leather; furniture 
coverings of leather; coverings of skins; fur; 
umbrellas; folding umbrellas; all included in class 18.

תיקים; סלי קניות; תיקי יד; תיקי כתף; תיקי בוסטון; ילקוטים;
תיקי חוף; שקיות ניילון; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; מזוודות;
מזוודות/תיבות (מטען); תיקים גדולים (סלים); תרמילי גב;
מותניות; תיקי מנשא לתינוקות; נרתיקים; ארנקים; עור; עור
מלאכותי; חגורות עור; רצועות עור; נרתיקים לכרטיסי ביקור;
תיקי עור; תיבות איפור [ללא אבזור];נרתיקי מפתחות; נרתיקי
כרטיסים; נרתיקי עור; כיסוים מעור לרהיטים; כיסוים מעורות;
פרווה; מטריות; מטריות מתקפלות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218336 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48429/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Furniture; chests of drawers; desks; tables; chairs; 
stools; mirrors; packaging containers of wood; 
packaging containers of bamboo; packaging 
containers of plastic; cushions; pillows; bedding; 
mattresses; flat hand fans; hampers [baskets]; 
picture frames; tool boxes (not of metal); racks; 
cabinets; wagons; boards; shelves for storage; 
plastic boxes with lids; plastic boxes and cases with 
drawers; storage racks with casters; curtain holders, 
not of textile material; curtain rails; blinds; beds; 
casters (not of metal); coat hangers; sofas; sofa 
beds; trolleys; cupboards; cases; chests; drawers; 
dividers; boxes; bottles; cans; buckets; umbrella 
stands; all included in class 20.

רהיטים; שידות מגירה; שולחנות כתיבה; שולחנות; כסאות;
שרפרפים; מראות; מיכלי אריזה מעץ; מיכלי אריזה מבמבוק;
מיכלי אריזה מפלסטיק; כרים; כריות; מצעים; מזרונים; מניפות
יד שטוחות; סלים; מסגרות לתמונות; קופסאות לכלי עבודה (לא

ממתכת); מדפים; ארוניות; קרוניות; לוחות; מדפים
לאחסון;קופסאות פלסטיק עם מכסים; קופסאות ותיבות

פלסטיק עם מגירות; מדפי אחסון עם גלגלים; מחזיקי וילונות,
לא מטקסטיל; מסילות לוילונות;סוככים; מיטות; גלגלי רהיטים
(לא ממתכת); קולבים; ספות; מיטות ספה; שולחנות ניידים;
ארונות; תיבות; שידות; מגירות; מחיצות; קופסאות; בקבוקים;
מיכלים; דליים; מעמדים למטריות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218337 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48529/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

ט"ו אייר תש"ע - 48629/04/2010



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

Cooking pots; griddles; frying pans; non-electric 
coffee pots (not of precious metal); kettles; cups; 
bowls; drinking glasses; tumblers [drinking vessels], 
other than of precious metal; dishes; bottles; cans; 
lunch boxes; tableware (not of precious metal); 
lacquered tableware; ceramic tableware; combs; 
toilet utensils; hand-operated cleaning instruments 
and laundry equipment; buckets; brooms; mops; 
brushes; dusters; dustbins; watering cans; shoe-
horns; powder puffs; powder compacts; toilet 
sponges; toothbrushes; hair brushes; ironing boards; 
flower pots; candlesticks (not of precious metal); 
vases (not of precious metal;) trays (not of precious 
metal); chopsticks; cutting boards; bottle openers; 
rice scoops; graters; basin; clothes-pegs; soap 
dishes; towel racks; all included in class 21.

סירי בישול; מחבתות לטיגון ואפיה; מחבתות טיגון; קומקומי
קפה לא חשמליים (לא ממתכת יקרה); קומקומים; ספלים;

קערות; כוסות שתייה; כוסות [כלי שתייה], לא ממתכת יקרה;
כלים; בקבוקים; מיכלים; קופסאות אוכל; כלי שולחן (לא

ממתכת יקרה); כלי שולחן מצופים בלקה; כלי שולחן מקרמיקה;
מסרקים; כלי טיפוח; מכשירי ניקוי וציוד כביסה המופעלים

ידנית; דליים; מטאטאים; מגבי מופ; מברשות; אביזרים לניקוי
אבק; פחי אשפה; מזלפים; כפות לנעליים (מסייע לנעילת

נעליים); כריות לאבקות איפור; תיבות לאבקות איפור; ספוגי
טיפוח; מברשות שיניים; מברשות שיער; קרשי גיהוץ; עציצי
פרחים; פמוטים (לא ממתכת יקרה); אגרטלים (לא ממתכת

יקרה); מגשים (לא ממתכת יקרה); מקלות אכילה סיניים; קרשי
חיתוך; פותחני בקבוקים; כפות אורז; פומפיות; קערות; מקלות
כביסה; כלים לסבון; מתלים למגבות; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218338 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48729/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

ט"ו אייר תש"ע - 48829/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Fabric; cloths; household linen; towels; 
handkerchiefs, table linen of textile; bed sheets; bed 
quilts; coverlets; bed quilt cases; pillow cases; 
curtains of textile or plastic; blankets; furniture 
covers; fabric place mats; cushion covers; all 
included in class 24.

אריג; בדים; אריגים למשק הבית; מגבות; ממחטות; אריגי
שולחן מטקסטיל; מצעים; כסת למיטות; כיסויים; כיסויים לכסת
למיטות; ציפיות לכריות; וילונות מטקסטיל או פלסטיק; שמיכות;
כיסויים לרהיטים;מצעיות מאריג; כיסויי כרים; הנכללים כולם

בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218339 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 48929/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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; footwear; headgear; cardigans; belts; 
wristbands; shoes; boots; sandals; dresses; jackets; 
shirts; children's wear; maternity wear; T-shirts; tank 
tops; camisole; sweat shirts; parka; pullovers; 
coveralls; ponchos; capes; stoles; tunics; suits; 
pants; spats; coats; blouses; sweaters; nightwear; 
hats; caps; underwear; raincoats; neckties; sporting 
shoes; slippers; mufflers; socks; aprons; skirts; 
stockings; gloves; tights; all included in class 25.

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; קרדיגנים; חגורות; רצועות יד;
נעליים; מגפים; סנדלים; שמלות; ז'קטים; חולצות; ביגוד
לילדים; בגדי הריון; חולצות T; גופיות; תחתוניות; מידעים;
מעילים; (מבורדסים); אפודות; סרבלים; פונצ'ו; שכמיות;
צעיפים; טוניקות חליפות; מכנסים; מגני קרסול; מעילים;

חולצות; סוודרים; בגדי שינה; כובעים; כומתות; לבנים; מעילי
גשם; עניבות; נעלי ספורט; נעלי בית; צעיפים; גרביים; סינרים;
חצאיות; גרביוני ניילון; כפפות; מכנסיים צמודים; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218340 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49029/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Floor coverings; carpets; mats; rugs; automobile 
carpets; bath mats; door mats; wall hangings not of 
textile; artificial turf; wallpaper; all included in class 
27.

חיפוי רצפה; שטיחים; מחצלות; מרבדים; שטיחים לרכב;
שטיחוני אמבט; שטיחי כניסה; מתלי קיר לא מטקסטיל; דשא

מלאכותי; טפטים; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218341 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49129/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Games; toy fireworks; toys; fishing tackle; ornaments 
for Christmas trees; metal toys; wooden toys; paper 
toys; plastic toys; rubber toys; building games; soap 
bubbles; Christmas trees; four-wheeled play cars for 
infants' ride; tricycles for infants; building blocks; 
slides; all included in class 28.

משחקים; זיקוקי דינור צעצוע; צעצועים; ציוד דייג; קישוטים
לעצי חג מולד; צעצועים ממתכת; צעצועים מעץ; צעצועים מנייר;
צעצועים מפלסטיק; צעצועים מגומי; משחקי בנייה; בועות סבון;
עצי חג מולד; מכוניות משחק בעלות ארבעה גלגלים לרכיבת
פעוטות; תלת-אופניים לפעוטות; אבני בניה; מגלשות; הנכללים

כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218342 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49229/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 49329/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Processed marine products; instant/ pre-cooked 
curry; instant/ pre-cooked stew; instant/ pre-cooked 
soup; preserved meat; sausages; hams; pickles; 
preparations for making soup; freeze-dried food; 
retort-packed food; olive oil for food; prepared nuts; 
jam, jellies; preserved fruits and vegetables; 
dehydrated fruits and vegetables; frozen fruit and 
vegetables; milk products; milk; milk powder; yogurt; 
cream; preserved beans; dried flakes of laver for 
sprinkling on rice in hot water [Ochazuke-nori]; dried 
and flavored fish and vegetables flakes for steamed 
rice; all included in class 29.

מוצרי ים מעובדים; קארי אינסטנט/מבושל מראש; נזיד
אינסטנט/מבושל מראש; מרק אינסטנט/מבושל מראש; בשר
משומר; נקניקים; קותלי חזיר; חמוצים;תכשירים להכנת מרק;
מזון מיובש בהקפאה; מזון ארוז באביקים; שמן זית למאכל;

אגוזים מוכנים; ריבה; מקפאים; פירות וירקות משומרים; פירות
וירקות מיובשים; פירות וירקות קפואים; מוצרי חלב; חלב;
אבקת חלב; יוגורט; שמנת; שעועית משומרת; פתיתי אצות

מיובשות לפיזור על אורז במים חמים (אוצ'אזוקה-נורי; בבישול
היפני); פתיתי דג וירקות מיובשים ומתובלים עבור אורז מאודה;

הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218343 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 49429/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Coffee; cocoa; tea; seasonings; salt; spices; 
condiments; sauces; vinegar; spaghetti; macaroni; 
noodles; instant Chinese noodles; cereal 
preparations; cakes; confectionery; bread; 
sweetmeats; chocolate; chewing gum; cookies; ice 
cream; puddings; instant cakes; rice; sandwiches; 
pizzas; prepared lunches packed in boxes; pies; 
chips; all included in class 30.

קפה; קקאו; תה; תיבולים; מלח; תבלינים; תבלים; רטבים;
חומץ; ספגטי; מקרוני; אטריות; אטריות סיניות אינסטנט;

תכשירי דגנים; עוגות; דברי מתיקה; לחם; ממתקים; שוקולד;
גומי לעיסה; עוגיות; גלידה; רפרפות; עוגות אינסטנט; אורז;
כריכים; פיצות; ארוחות צהריים מוכנות ארוזות בקופסאות;

פשטידות; טוגנים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218345 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49529/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Non-alcoholic beverages; mineral waters; orange 
juices; fruit juices; lemonades; soda water; vegetable 
juices; whey beverages; beer; syrups for beverages; 
all included in class 32.

משקאות לא-אלכוהוליים; מים מינראליים; מיצי תפוזים; מיצי
פירות; לימונדה; מי סודה; מיצי ירקות; משקאות על בסיס מי
חלב; בירה; סירופים למשקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218346 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49629/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Tobacco; smoker's articles; matches; ashtrays not of 
precious metal; cigarette filters; lighters for smokers; 
tobacco pipes; pipe cleaners; tobacco cases not of 
precious metal; all included in class 34.

טבק; פריטי עישון; גפרורים; מאפרות לא ממתכת יקרה;
פילטרים לסיגריות; מצתים למעשנים; מקטרות טבק; מנקי

מקטרות; נרתיקי טבק לא ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג
.34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218348 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49729/04/2010



Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218349 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 49829/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Advertising; marketing research; import-export 
agencies; retail services; retail shops; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods 
of others; retail store services featuring foods and 
drinks, household fabrics, clothing, accessories, 
stationery, furniture, interior furnishings, decorations, 
hardware, household daily necessities, 
pharmaceutical preparations, cultural and 
educational products, clocks and watches, glasses, 
electric and electronic appliances, jewelry, precious 
metals, photographic apparatus, cosmetics, 
entertainment and recreational products, mechanical 
apparatus, bicycles and their parts and components, 
tricycles and their parts and components, bath 
products, towels, bedroom products; the bringing 
together for the benefit of others of a variety of goods 
(excluding transport thereof), enabling consumers to 
conveniently view and purchase those goods, in 
particular by retailing, wholesaling, online retail 
services, mail order services; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites or 
television shopping programs; online retail services; 
online shopping; online store services; mail order 
services; online retail store services and mail order 
services featuring bathroom products, clothing and 
accessories, cosmetics and personal care products, 
travel accessories, toys, desk accessories, 
stationery, furniture, house wares, electrical products, 
kitchen products, tableware, storage products, 
household fabrics; promoting goods and services via 
a global computer network; providing on-line product 
information; all included in class 35.

פרסום; מחקר שיווק; סוכנויות יבוא-יצוא; שירותים קמעונאיים;
חנויות קמעונאיות; שירותי חנויות קמעונאיות המציגות מגוון
רחב של מוצרי צריכה של אחרים; שירותי חנויות קמעונאיות
המציגות מזון ומשקאות, אריגים לשימוש משק הבית, ביגוד,
אביזרים, צרכי כתיבה, רהיטים, ריהוט פנים, קישוטים, כלי
מתכת, צרכי משק בית יומיומיים, תכשירי רוקחות, מוצרי

תרבות וחינוך, שעונים ושעוני יד, משקפיים, מכשירים חשמליים
ואלקטרוניים, תכשיטים, מתכות יקרות, התקני צילום, מוצרי
קוסמטיקה, מוצרי בידור ופנאי, התקנים מכאניים, אופניים

וחלקיהם ורכיביהם, תלת-אופניים וחלקיהם ורכיביהם, מוצרי
אמבט, מגבות, מוצרים לחדר שינה; ליקוט עבור אחרים של
מגוון טובין (למעט הובלה שלהם) המאפשר לצרכנים לראות
ולרכוש בצורה נוחה טובין אלה, בייחוד באמצעות מכירה

בקמעונות, סיטונות, שירותי קמעונאות מקוונים, שירותי הזמנה
בדואר; ליקוט עבור אחרים של מגוון טובין (למעט  הובלה

שלהם), המאפשר לצרכנים לראות  ולרכוש בצורה נוחה טובין
אלה; שירותים אלה יכולים להיות מסופקים על ידי חנויות
קמעונות, נקודות מכירה סיטונאיות, באמצעות קטלוגים

להזמנה בדואר או באמצעים של מדיה אלקטרונית, למשל,
באמצעות אתרי אינטרנט או תכניות קניות בטלוויזיה; שירותי

קמעונות מקוונת; קנייה מקוונת; שירותי חנויות מקוונות; שירותי
הזמנה בדואר; שירותי חנויות קמעוניות מקוונות ושירותי

הזמנה בדואר המציגים מוצרים לחדר האמבט, ביגוד ואביזרים,
תמרוקים ומוצרים לטיפוח אישי, אביזרי נסיעה, צעצועים,
אביזרים לשולחנות כתיבה, צרכי כתיבה, רהיטים, כלי בית,

מוצרי חשמל, מוצרים למטבח, כלי שולחן, מוצרי אחסון, אריגים
למשק הבית; קידום מוצרים ושירותים באמצעות רשת מחשבים
גלובאלית; אספקת מידע מקוון לגבי מוצרים; הנכללים כולם

בסוג 35.

ט"ו אייר תש"ע - 49929/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 50029/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Soaps; facial cleanser; essential oils; aromatic oils; 
perfumery; eau de cologne; perfumes; aromatics for 
fragrances; aromatic perfumery products; cosmetics; 
cosmetic sets for the face; shampoos; hair rinses; 
hair creams; hair mousse; cotton swabs for cosmetic 
purposes; cotton wool for cosmetic purposes; lotions 
for cosmetic purposes; skin toning lotion; body lotion; 
cosmetic milks; skin moisturizer; cosmetic creams; 
cleansing gel; cleansing milk for toilet purposes; 
eyebrow pencils; eye shadows; eye liners; lipsticks; 
lip glosses; make-up powders; creamy foundations; 
concealers; nail enamels; nail polish; nail polish 
removers; dentifrices; laundry detergents; bleaching 
preparations for laundry; washing preparations for 
kitchens and bathrooms; bath salts; bath oils; 
polishing preparations; all included in class 3.

סבונים; תחליב לניקוי פנים; שמנים אתריים; שמנים
ארומאטיים; מוצרי בישום; מי קולון; בשמים; חומרים
ארומאטיים לניחוחות; מוצרי בישום ארומאטיים;

תמרוקים/קוסמטיקה; ערכות קוסמטיקה לפנים; שמפו; שטיפות
לשיער; קרמים לשיער;מוס לשיער; ספוגיות כותנה למטרות
קוסמטיות; צמר גפן למטרות קוסמטיות; תחליבים למטרות

קוסמטיות; תחליב טונר לעור; תחליב גוף; חלב קוסמטי; תכשיר
לחות לעור; קרמים קוסמטיים; ג'ל לניקוי; חלב ניקוי למטרות
טיפוח; עפרונות לגבות; צלליות עיניים; אייליינרים; שפתונים;
גלוסים לשפתיים; אבקות איפור; קרמי בסיס; קונסילרים;

אמאיל לציפורניים; חומר הברקה לציפורניים; חומרים להסרת
לק לציפורניים; חומרי הברקה ומשחות שיניים; דטרגנטים
לכביסה; תכשירי הלבנה לכביסה; תכשירי רחיצה למטבח
ולחדרי אמבטיה; מלחי אמבט; שמני אמבט; תכשירי מירוק;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218350 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 50129/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Candles; fragrant candles; scented candles; grease 
for leather; cycling oil; all included in class 4.

נרות; נרות ריחניים; נרות מבושמים; גריז/חומר סיכה לעור;
שמן לאופניים; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218352 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50229/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Tin cans; nameplates of metal; towel dispensers of 
metal; buckles of metal; nails of metal; washers of 
metal; tacks; plugs of metal; bolts of metal; screws of 
metal; casters of metal; aluminum foil; name card 
cases of aluminum; all included in class 6.

קופסאות פח; שלטי שם ממתכת; מנפקי מגבות ממתכת;
אבזמים ממתכת; מסמרים ממתכת; דסקיות ממתכת; נעצים;
פלאגים ממתכת; בריחים ממתכת; ברגים ממתכת; גלגלי
רהיטים ממתכת; רדיד אלומיניום; מארז אלומיניום לכרטיסי

ביקור; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218357 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50329/04/2010



U.S.A. , 16/07/2008 , No.77/523,422 ארה"ב , 16/07/2008 , מס.77/523,422

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: OPTIMER PHARMACEUTICALS

Address: Sorrento Valley Rd, San Diego, CA, 92121, 
U.S.A.

Identification No.: 70213

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Medicines for human purposes; all included in class 
5.

תרופות לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

DIFICID

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218358 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50429/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Vacuum cleaners; electric drivers; sewing machines; 
lawnmowers; dishwashers; washing machines; 
washing and drying machines; brushes, electrically 
operated; electric blenders for household purposes; 
mills for household purposes (other than hand-
operated); all included in class 7.

שואבי אבק; דרייברים/מנהלי התקן חשמליים; מכונות תפירה;
מכסחות דשא; מדיחי כלים; מכונות כביסה; מכונות כביסה
וייבוש; מברשות, המופעלות חשמלית; מערבלים חשמליים
למטרות משק בית; מטחנות למטרות משק בית (שאינן

מופעלות ידנית); הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218359 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50529/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Scissors; knives; electric razors; shaving cases; tin 
openers; spoons; forks; slicers (hand-operated tools); 
irons (non-electric); screwdrivers; spanners; cutting 
pincers; electric hair clippers; nail nippers; all 
included in class 8.

מספריים; סכינים; מכונות גילוח חשמליות; נרתיקים לכלי גילוח;
פותחני קופסאות; כפות וכפיות; מזלגות; מכשירי פריסה

(מכשירים מופעלים ידנית); מגהצים (לא חשמליים); מברגים;
מפתחות ברגים; צבתות חיתוך; קוצצי שיער חשמליים; קוצצי

ציפורניים; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218360 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50629/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 50729/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Batteries; cameras; disposable cameras; video-
cameras; television receivers; radios; video cassette
recorders; compact disc players; wall-mounted CD
players; book-size CD players; DVD recorders and
players; tape cassette; video tapes; compact disks
[audio-video]; MD (mini disc); DVD; storage cases for
tape cassettes, video tapes, compact discs, MD,
DVD; speakers; electronic calculating machines;
word processors; steel racks and wagons for
supporting computers and word processors; electric
flat irons; electrically heated hair-curlers; sunglasses;
cleaning cloth for eyeglasses; magnets; telephones;
mobile-phones; scales; metronomes; all included in
class 9.

סוללות; מצלמות; מצלמות לשימוש חד-פעמי; מצלמות וידיאו;
מקלטי טלוויזיה; מקלטי רדיו; מכשירי הקלטה בקלטות וידיאו;
נגני קומפקט דיסק; נגני CD לתלייה על הקיר; נגני CD בגודל
ספר; מכשירי הקלטה והשמעה ל-DVD; קלטות סרט; קלטות
;DVD ;(מיני דיסקים) MD ;[אודיו-וידיאו] וידיאו; קומפקט דיסק
קופסאות לאחסון קלטות סרטים, סרטי וידיאו, קומפקט דיסקים,

MD, DVD; רמקולים; מכונות חישוב אלקטרוניות; מעבדי
תמלילים; מדפים ועגלות פלדה לנשיאת מחשבים ומעבדי
תמלילים; מגהצים חשמליים; מסלסלי שיער מחוממים

חשמלית; משקפי שמש; בד לניקוי משקפי שמש; מגנטים;
טלפונים; טלפונים ניידים; מאזניים; מטרונומים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218362 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50829/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Sanitary masks; non-chemical contraceptives; 
condoms; cotton swabs; nursing appliances; ear 
picks; sanitary napkins; napkins for incontinents; all 
included in class 10.

מסכות סניטאריות; אמצעי מניעה לא כימיים; קונדומים;
ספוגיות כותנה; אביזרי הנקה; קסמי אוזניים; תחבושות
סניטאריות; חיתולים לאנשים שאינם שולטים בהפרשות;

הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218363 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 50929/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Electric lamps; lighting apparatus and installations; 
ice boxes; electric fans; electric rice cooker; heating 
stoves; combined cooking stoves and gas containers; 
kitchen ranges; ovens; air-conditioners; electric 
humidifiers; flashlights (torches); miniature light 
bulbs; oil heaters; electric heaters; electric 
refrigerators; electric toasters; hot plates; portable 
gas ranges; electric kettles; electric coffee makers; 
electric heated carpets; showers; water purifying 
apparatus and machines; hair dryers; clothes dryers; 
all included in class 11.

מנורות חשמליות; התקני ומתקני תאורה; ארגזי קרח;
מאווררים חשמליים; כלי חשמל לבישול אורז; תנורי חימום;
תנורי בישול ומיכלי גז משולבים; כיריים למטבח; תנורים;
מזגנים; מכשירי אדים חשמליים; פנסי כיס (פנסים); נורות
חשמל זעירות; תנורי שמן; תנורים חשמליים; מקררים

חשמליים; מצנמים חשמליים; כיריים לחימום; תנורי גז ניידים;
קומקומים חשמליים; מכונות קפה חשמליות; שטיחים מחוממים

חשמליים; מקלחות; התקנים ומכונות לטיהור מים; מייבשי
שיער; מייבשי בגדים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218364 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51029/04/2010



U.S.A. , 16/07/2008 , No.77523414 ארה"ב , 16/07/2008 , מס.77523414

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: OPTIMER PHARMACEUTICALS

Address: Sorrento Valley Rd, San Diego, CA, 92121, 
U.S.A.

Identification No.: 70213

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Medicines for human purposes; all included in class 
5.

תרופות לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

DIFICIN

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218365 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51129/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Cuff links; tie pins; jewellery; chronometrical 
instruments; cups of precious metal; compacts of 
precious metal; purses of precious metal; jewel cases 
of precious metal; wrist watches; watch bands; watch 
chains; clocks; alarm clocks; chronoscopes; clocks 
and watches, electric; straps for wristwatches; key 
holders; buckles of precious metal; bracelets; 
brooches; ornaments; all included in class 14.

כפתורי חפתים; סיכות לעניבות; תכשיטים; מכשירים
כרונומטרים; ספלים ממתכת יקרה; פודרייה ממתכת יקרה;
ארנקים ממתכת יקרה; תיבות תכשיטים ממתכת יקרה; שעוני
יד; רצועות לשעון; שרשרות לשעון; שעונים; שעונים מעוררים;
כרונוסקופים; שעונים ושעוני יד, חשמליים; רצועות לשעוני יד;
מחזיקי מפתחות; אבזמים ממתכת יקרה; צמידים; סיכות;

קישוטים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218366 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51229/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 51329/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Papers; packaging containers of papers; paper 
towels; table cloths of papers; table napkins of paper; 
calendars; diaries; photograph stands; paper 
stationery; writing implements; adhesives for 
stationery or household purposes; paper box; rubber 
erasers; clips; seals (stationery); rulers; paper 
holders; adhesive tapes; stationery; pencil cases; 
envelopes; pen holders; stapling presses; tableware 
of paper; note books; memo pads; magazines; 
catalogues; packing paper; bags for packing 
(envelopes, pouches) of paper and plastics; labels of 
non-textiles; labels of leather for trunks; greeting 
cards; posters; advertising pictures; cardboard; 
printed matter; bookbinding materials; pens; pencils; 
color pencil; albums; binder; all included in class 16.

נייר; מיכלי אריזה מנייר; מגבות נייר; מפות שולחן מנייר; מפיות
שולחן מנייר; לוחות שנה; יומנים; מעמדים לצילומים; צרכי

כתיבה מנייר; מכשירי כתיבה; חומרי דבק עבור צרכי כתיבה או
למטרות משק בית; קופסאות נייר; מחקים מגומי; אטבים;

חותמות (צרכי כתיבה); סרגלים; מחזיקי נייר; סרטי הדבקה;
צרכי כתיבה; מיכלים לעפרונות; מעטפות; מחזיקים לעטים;
שדכנים; כלי שולחן מנייר; פנקסים; פנקסי מזכר; מגזינים;

קטלוגים; נייר אריזה; שקיות לאריזה (מעטפות, תיקיות) מנייר
ומפלסטיק; תוויות לא מטקסטיל; תוויות מעור למזוודות;כרטיסי
ברכה; פוסטרים; תמונות פרסומת; קרטון; דברי דפוס; צרכי
כריכה; עטים; עפרונות; עפרונות צבעוניים; אלבומים; כורכנים;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218367 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 51429/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Bags; shopping bags; handbags; shoulder bags; 
Boston bags; school bags; beach bags; poly-bags; 
traveling bags; briefcases; suitcases; trunks 
[luggage]; tote bags; rucksacks; pouches; sling bags 
for carrying infants; wallets; purses; leather; artificial 
leather; belts made of leather; leather straps; name 
card cases ; leather bags; vanity cases [not fitted]; 
key cases; card cases; cases of leather; furniture 
coverings of leather; coverings of skins; fur; 
umbrellas; folding umbrellas; all included in class 18.

תיקים; סלי קניות; תיקי יד; תיקי כתף; תיקי בוסטון; ילקוטים;
תיקי חוף; שקיות ניילון; תיקי נסיעה; תיקי מסמכים; מזוודות;
מזוודות/תיבות (מטען); תיקים גדולים (סלים); תרמילי גב;
מותניות; תיקי מנשא לתינוקות; נרתיקים; ארנקים; עור; עור
מלאכותי; חגורות עור; רצועות עור; נרתיקים לכרטיסי ביקור;
תיקי עור; תיבות איפור [ללא אבזור];נרתיקי מפתחות; נרתיקי
כרטיסים; נרתיקי עור; כיסוים מעור לרהיטים; כיסוים מעורות;
פרווה; מטריות; מטריות מתקפלות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218369 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51529/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 51629/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Furniture; chests of drawers; desks; tables; chairs; 
stools; mirrors; packaging containers of wood; 
packaging containers of bamboo; packaging 
containers of plastic; cushions; pillows; bedding; 
mattresses; flat hand fans; hampers [baskets]; 
picture frames; tool boxes (not of metal); racks; 
cabinets; wagons; boards; shelves for storage; 
plastic boxes with lids; plastic boxes and cases with 
drawers; storage racks with casters; curtain holders, 
not of textile material; curtain rails; blinds; beds; 
casters (not of metal); coat hangers; sofas; sofa 
beds; trolleys; cupboards; cases; chests; drawers; 
dividers; boxes; bottles; cans; buckets; umbrella 
stands; all included in class 20.

רהיטים; שידות מגירה; שולחנות כתיבה; שולחנות; כסאות;
שרפרפים; מראות; מיכלי אריזה מעץ; מיכלי אריזה מבמבוק;
מיכלי אריזה מפלסטיק; כרים; כריות; מצעים; מזרונים; מניפות
יד שטוחות; סלים; מסגרות לתמונות; קופסאות לכלי עבודה (לא

ממתכת); מדפים; ארוניות; קרוניות; לוחות; מדפים
לאחסון;קופסאות פלסטיק עם מכסים; קופסאות ותיבות

פלסטיק עם מגירות; מדפי אחסון עם גלגלים; מחזיקי וילונות,
לא מטקסטיל; מסילות לוילונות;סוככים; מיטות; גלגלי רהיטים
(לא ממתכת); קולבים; ספות; מיטות ספה; שולחנות ניידים;
ארונות; תיבות; שידות; מגירות; מחיצות; קופסאות; בקבוקים;
מיכלים; דליים; מעמדים למטריות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218370 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51729/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mitsubishi Electric Corporation

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69415

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

Electric discharge machines for use in metal working 
and for use in forming a metallic or ceramic layer on 
the surface of metallic products or metallic portions of 
products; all included in class 7.

מכונות פריקת מתח חשמלי לשימוש בעבודת מתכת ולשימוש
בעיצוב שכבת מתכת או קרמית על שטח פנים של מוצרי מתכת

או חלקי מתכת של מוצרים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

MSCoating

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218372 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51829/04/2010



Owners

Name: Pearl Jam, LLC

Address: 800 5th Avenue, Suite 4000, Seattle, WA , 
98104, c/o Stokes Lawrence, P.S., U.S.A.

Identification No.: 70214

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

Series of musical sound recordings; series of 
prerecorded audio and video cassettes, tapes and 
discs featuring dramatic and non dramatic 
performances of musical works; all included in class 
9.

סדרות הקלטות קול מוזיקאליות; סדרות קלטות אודיו ווידיאו,
טייפים ודיסקים המציגים ביצועים דרמטיים ולא-דרמטיים של

יצירות מוזיקאליות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

PEARL JAM

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218377 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 51929/04/2010



Owners

Name: Pearl Jam, LLC

Address: 800 5th Avenue, Suite 4000, Seattle, WA , 
98104, c/o Stokes Lawrence, P.S., U.S.A.

Identification No.: 70214

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

Printed matters, namely posters, stickers, bumper 
stickers and concert programs; all included in class 
16.

חומרי דפוס, שהם פלקטים, מדבקות, מדבקות פגושים
ותוכניות קונצרטים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

PEARL JAM

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218378 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52029/04/2010



Owners

Name: Pearl Jam, LLC

Address: 800 5th Avenue, Suite 4000, Seattle, WA , 
98104, c/o Stokes Lawrence, P.S., U.S.A.

Identification No.: 70214

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Clothing, namely T-shirts, hats, tank tops; all included 
in class 25.

ביגוד, שהוא חולצות-טי, כובעים, אפודות; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

PEARL JAM

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218379 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52129/04/2010



Owners

Name: Pearl Jam, LLC

Address: 800 5th Avenue, Suite 4000, Seattle, WA , 
98104, c/o Stokes Lawrence, P.S., U.S.A.

Identification No.: 70214

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

On-line retail store services featuring musical sound 
recordings, apparel, gift merchandise and 
publications; all included in class 35.

שירותי קמעוניים מקוונים המציגים הקלטות קול מוזיקאליות,
ביגוד, סחורת מתנות ופרסומים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PEARL JAM

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218380 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52229/04/2010



Owners

Name: Pearl Jam, LLC

Address: 800 5th Avenue, Suite 4000, Seattle, WA , 
98104, c/o Stokes Lawrence, P.S., U.S.A.

Identification No.: 70214

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

Entertainment services rendered by a musical group; 
all included in class 41.

שירותי בידור המוגשים על ידי להקה מוזיקאלית; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

PEARL JAM

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218381 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52329/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 52429/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Cooking pots; griddles; frying pans; non-electric 
coffee pots (not of precious metal); kettles; cups; 
bowls; drinking glasses; tumblers [drinking vessels], 
other than of precious metal; dishes; bottles; cans; 
lunch boxes; tableware (not of precious metal); 
lacquered tableware; ceramic tableware; combs; 
toilet utensils; hand-operated cleaning instruments 
and laundry equipment; buckets; brooms; mops; 
brushes; dusters; dustbins; watering cans; shoe-
horns; powder puffs; powder compacts; toilet 
sponges; toothbrushes; hair brushes; ironing boards; 
flower pots; candlesticks (not of precious metal); 
vases (not of precious metal;) trays (not of precious 
metal); chopsticks; cutting boards; bottle openers; 
rice scoops; graters; basin; clothes-pegs; soap 
dishes; towel racks; all included in class 21.

סירי בישול; מחבתות לטיגון ואפיה; מחבתות טיגון; קומקומי
קפה לא חשמליים (לא ממתכת יקרה); קומקומים; ספלים;

קערות; כוסות שתייה; כוסות [כלי שתייה], לא ממתכת יקרה;
כלים; בקבוקים; מיכלים; קופסאות אוכל; כלי שולחן (לא

ממתכת יקרה); כלי שולחן מצופים בלקה; כלי שולחן מקרמיקה;
מסרקים; כלי טיפוח; מכשירי ניקוי וציוד כביסה המופעלים

ידנית; דליים; מטאטאים; מגבי מופ; מברשות; אביזרים לניקוי
אבק; פחי אשפה; מזלפים; כפות לנעליים (מסייע לנעילת

נעליים); כריות לאבקות איפור; תיבות לאבקות איפור; ספוגי
טיפוח; מברשות שיניים; מברשות שיער; קרשי גיהוץ; עציצי
פרחים; פמוטים (לא ממתכת יקרה); אגרטלים (לא ממתכת

יקרה); מגשים (לא ממתכת יקרה); מקלות אכילה סיניים; קרשי
חיתוך; פותחני בקבוקים; כפות אורז; פומפיות; קערות; מקלות
כביסה; כלים לסבון; מתלים למגבות; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218383 מספר סימן

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 52529/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Fabric; cloths; household linen; towels; 
handkerchiefs, table linen of textile; bed sheets; bed 
quilts; coverlets; bed quilt cases; pillow cases; 
curtains of textile or plastic; blankets; furniture 
covers; fabric place mats; cushion covers; all 
included in class 24.

אריג; בדים; אריגים למשק הבית; מגבות; ממחטות; אריגי
שולחן מטקסטיל; מצעים; כסת למיטות; כיסויים; כיסויים לכסת
למיטות; ציפיות לכריות; וילונות מטקסטיל או פלסטיק; שמיכות;
כיסויים לרהיטים;מצעיות מאריג; כיסויי כרים; הנכללים כולם

בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218385 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52629/04/2010



Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St.  , Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37  , תל-אביב, ישראל

Identification No.: 512752023מספר זיהוי: 512752023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, 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

Millennium

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218386 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52729/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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; footwear; headgear; cardigans; belts; 
wristbands; shoes; boots; sandals; dresses; jackets; 
shirts; children's wear; maternity wear; T-shirts; tank 
tops; camisole; sweat shirts; parka; pullovers; 
coveralls; ponchos; capes; stoles; tunics; suits; 
pants; spats; coats; blouses; sweaters; nightwear; 
hats; caps; underwear; raincoats; neckties; sporting 
shoes; slippers; mufflers; socks; aprons; skirts; 
stockings; gloves; tights; all included in class 25.

הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; קרדיגנים; חגורות; רצועות יד;
נעליים; מגפיים; סנדלים; שמלות; ז'קטים; חולצות; ביגוד

לילדים; בגדי הריון; חולצות T; גופיות;תחתוניות;
מיזעים;מעילים (מבורדסים); אפודות; סרבלים; פונצ'ו; שכמיות;

צעיפים; טוניקות; חליפות; מכנסים; מגני קרסול; מעילים;
חולצות; סוודרים; בגדי שינה; כובעים; כומתות; לבנים; מעילי
גשם; עניבות; נעלי ספורט; נעלי בית; צעיפים; גרביים; סינרים;
חצאיות; גרביוני ניילון; כפפות; מכנסיים צמודים; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218387 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52829/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Floor coverings; carpets; mats; rugs; automobile 
carpets; bath mats; door mats; wall hangings not of 
textile; artificial turf; wallpaper; all included in class 
27.

חיפוי רצפה; שטיחים; מחצלות; מרבדים; שטיחים לרכב;
שטיחוני אמבט; שטיחי כניסה; מתלי קיר לא מטקסטיל; דשא

מלאכותי; טפטים; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218389 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 52929/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Games; toy fireworks; toys; fishing tackle; ornaments 
for Christmas trees; metal toys; wooden toys; paper 
toys; plastic toys; rubber toys; building games; soap 
bubbles; Christmas trees; four-wheeled play cars for 
infants' ride; tricycles for infants; building blocks; 
slides; all included in class 28.

משחקים; זיקוקי דינור צעצוע; צעצועים; ציוד דייג; קישוטים
לעצי חג מולד; צעצועים ממתכת; צעצועים מעץ; צעצועים מנייר;
צעצועים מפלסטיק; צעצועים מגומי; משחקי בנייה; בועות סבון;
עצי חג מולד; מכוניות משחק בעלות ארבעה גלגלים לרכיבת
פעוטות; תלת-אופניים לפעוטות; אבני בניה; מגלשות; הנכללים

כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218390 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53029/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Processed marine products; instant/ pre-cooked 
curry; instant/ pre-cooked stew; instant/ pre-cooked 
soup; preserved meat; sausages; hams; pickles; 
preparations for making soup; freeze-dried food; 
retort-packed food; olive oil for food; prepared nuts; 
jam, jellies; preserved fruits and vegetables; 
dehydrated fruits and vegetables; frozen fruit and 
vegetables; milk products; milk; milk powder; yogurt; 
cream; preserved beans; dried flakes of laver for 
sprinkling on rice in hot water [Ochazuke-nori]; dried 
and flavored fish and vegetables flakes for steamed 
rice; all included in class 29.

מוצרי ים מעובדים; קארי אינסטנט/מבושל מראש; נזיד
אינסטנט/מבושל מראש; מרק אינסטנט/מבושל מראש; בשר
משומר; נקניקים; קותלי חזיר; חמוצים;תכשירים להכנת מרק;
מזון מיובש בהקפאה; מזון ארוז באביקים; שמן זית למאכל;

אגוזים מוכנים; ריבה; מקפאים; פירות וירקות משומרים; פירות
וירקות מיובשים; פירות וירקות קפואים; מוצרי חלב; חלב;
אבקת חלב; יוגורט; שמנת; שעועית משומרת; פתיתי אצות

מיובשות לפיזור על אורז במים חמים (אוצ'אזוקה-נורי; בבישול
היפני); פתיתי דג וירקות מיובשים ומתובלים עבור אורז מאודה;

הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218391 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53129/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Coffee; cocoa; tea; seasonings; salt; spices; 
condiments; sauces; vinegar; spaghetti; macaroni; 
noodles; instant Chinese noodles; cereal 
preparations; cakes; confectionery; bread; 
sweetmeats; chocolate; chewing gum; cookies; ice 
cream; puddings; instant cakes; rice; sandwiches; 
pizzas; prepared lunches packed in boxes; pies; 
chips; all included in class 30.

קפה; קקאו; תה; תיבולים; מלח; תבלינים; תבלים; רטבים;
חומץ; ספגטי; מקרוני; אטריות; אטריות סיניות אינסטנט;

תכשירי דגנים; עוגות; דברי מתיקה; לחם; ממתקים; שוקולד;
גומי לעיסה; עוגיות; גלידה; רפרפות; עוגות אינסטנט; אורז;
כריכים; פיצות; ארוחות צהריים מוכנות ארוזות בקופסאות;

פשטידות; טוגנים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218392 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53229/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Non-alcoholic beverages; mineral waters; orange 
juices; fruit juices; lemonades; soda water; vegetable 
juices; whey beverages; beer; syrups for beverages; 
all included in class 32.

משקאות לא-אלכוהוליים; מים מינראליים; מיצי תפוזים; מיצי
פירות; לימונדה; מי סודה; מיצי ירקות; משקאות על בסיס מי
חלב; בירה; סירופים למשקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218393 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53329/04/2010



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: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

Tobacco; smoker's articles; matches; ashtrays not of 
precious metal; cigarette filters; lighters for smokers; 
tobacco pipes; pipe cleaners; tobacco cases not of 
precious metal; all included in class 34.

טבק; פריטי עישון; גפרורים; מאפרות לא ממתכת יקרה;
פילטרים לסיגריות; מצתים למעשנים; מקטרות טבק; מנקי

מקטרות; נרתיקי טבק לא ממתכת יקרה; הנכללים כולם בסוג
.34

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218394 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53429/04/2010



Advertising; marketing research; import-export 
agencies; retail services; retail shops; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods 
of others; retail store services featuring foods and 
drinks, household fabrics, clothing, accessories, 
stationery, furniture, interior furnishings, decorations, 
hardware, household daily necessities, 
pharmaceutical preparations, cultural and 
educational products, clocks and watches, glasses, 
electric and electronic appliances, jewelry, precious 
metals, photographic apparatus, cosmetics, 
entertainment and recreational products, mechanical 
apparatus, bicycles and their parts and components, 
tricycles and their parts and components, bath 
products, towels, bedroom products; the bringing 
together for the benefit of others of a variety of goods 
(excluding transport thereof), enabling consumers to 
conveniently view and purchase those goods, in 
particular by retailing, wholesaling, online retail 
services, mail order services; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods 
(excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites or 
television shopping programs; online retail services; 
online shopping; online store services; mail order 
services; online retail store services and mail order 
services featuring bathroom products, clothing and 
accessories, cosmetics and personal care products, 
travel accessories, toys, desk accessories, 
stationery, furniture, house wares, electrical products, 
kitchen products, tableware, storage products, 
household fabrics; promoting goods and services via 
a global computer network; providing on-line product 
information; all included in class 35.

פרסום; מחקר שיווק; סוכנויות יבוא-יצוא; שירותים קמעונאיים;
חנויות קמעונאיות; שירותי חנויות קמעונאיות המציגות מגוון
רחב של מוצרי צריכה של אחרים; שירותי חנויות קמעונאיות
המציגות מזון ומשקאות, אריגים לשימוש משק הבית, ביגוד,
אביזרים, צרכי כתיבה, רהיטים, ריהוט פנים, קישוטים, כלי
מתכת, צרכי משק בית יומיומיים, תכשירי רוקחות, מוצרי

תרבות וחינוך, שעונים ושעוני יד, משקפיים, מכשירים חשמליים
ואלקטרוניים, תכשיטים, מתכות יקרות, התקני צילום, מוצרי
קוסמטיקה, מוצרי בידור ופנאי, התקנים מכאניים, אופניים

וחלקיהם ורכיביהם, תלת-אופניים וחלקיהם ורכיביהם, מוצרי
אמבט, מגבות, מוצרים לחדר שינה; ליקוט עבור אחרים של
מגוון טובין (למעט הובלה שלהם) המאפשר לצרכנים לראות
ולרכוש בצורה נוחה טובין אלה, בייחוד באמצעות מכירה

בקמעונות, סיטונות, שירותי קמעונאות מקוונים, שירותי הזמנה
בדואר; ליקוט עבור אחרים של מגוון טובין (למעט  הובלה

שלהם), המאפשר לצרכנים לראות  ולרכוש בצורה נוחה טובין
אלה; שירותים אלה יכולים להיות מסופקים על ידי חנויות
קמעונות, נקודות מכירה סיטונאיות, באמצעות קטלוגים

להזמנה בדואר או באמצעים של מדיה אלקטרונית, למשל,
באמצעות אתרי אינטרנט או תכניות קניות בטלוויזיה; שירותי

קמעונות מקוונת; קנייה מקוונת; שירותי חנויות מקוונות; שירותי
הזמנה בדואר; שירותי חנויות קמעוניות מקוונות ושירותי

הזמנה בדואר המציגים מוצרים לחדר האמבט, ביגוד ואביזרים,
תמרוקים ומוצרים לטיפוח אישי, אביזרי נסיעה, צעצועים,
אביזרים לשולחנות כתיבה, צרכי כתיבה, רהיטים, כלי בית,

מוצרי חשמל, מוצרים למטבח, כלי שולחן, מוצרי אחסון, אריגים
למשק הבית; קידום מוצרים ושירותים באמצעות רשת מחשבים
גלובאלית; אספקת מידע מקוון לגבי מוצרים; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218395 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53529/04/2010



Owners

Name: RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.

Address: 4-26-3, Higashi-Ikebukuro,  , Toshima-ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 52003

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 53629/04/2010



Owners

Name: GIOVANNINI S.r.L.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 70216

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

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים ; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218406 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53729/04/2010



Owners

Name: GIOVANNINI S.r.L.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 70216

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

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

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

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218407 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53829/04/2010



Owners

Name: GIOVANNINI S.r.L.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 70216

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218408 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 53929/04/2010



Ownersבעלים

Name: MITOS INTERNATIONAL LTD שם: מיתוס אינטרנשיונל בע"מ

Address:  חגור, ישראל92משק , כתובת : משק 92, חגור, ישראל

Identification No.: 514173368מספר זיהוי: 514173368

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tali Zohar

Address: Hasharon 104, P.O.B. 1135, Hod-haSharon , 
45325, Israel

שם: עו"ד טלי זוהר

כתובת : דרך השרון 104, ת.ד.1135, הוד השרון, 45325,
ישראל

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218418 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54029/04/2010



Ownersבעלים

Name: MITOS INTERNATIONAL LTD שם: מיתוס אינטרנשיונל בע"מ

Address:  חגור, ישראל92משק , כתובת : משק 92, חגור, ישראל

Identification No.: 514173368מספר זיהוי: 514173368

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tali Zohar

Address: Hasharon 104, P.O.B. 1135, Hod-haSharon , 
45325, Israel

שם: עו"ד טלי זוהר

כתובת : דרך השרון 104, ת.ד.1135, הוד השרון, 45325,
ישראל

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218420 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54129/04/2010



Ownersבעלים

Name: MITOS INTERNATIONAL LTD שם: מיתוס אינטרנשיונל בע"מ

Address:  חגור, ישראל92משק , כתובת : משק 92, חגור, ישראל

Identification No.: 514173368מספר זיהוי: 514173368

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tali Zohar

Address: Hasharon 104, P.O.B. 1135, Hod-haSharon , 
45325, Israel

שם: עו"ד טלי זוהר

כתובת : דרך השרון 104, ת.ד.1135, הוד השרון, 45325,
ישראל

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218421 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54229/04/2010



Ownersבעלים

Name: MITOS INTERNATIONAL LTD שם: מיתוס אינטרנשיונל בע"מ

Address:  חגור, ישראל92משק , כתובת : משק 92, חגור, ישראל

Identification No.: 514173368מספר זיהוי: 514173368

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tali Zohar

Address: Hasharon 104, P.O.B. 1135, Hod-haSharon , 
45325, Israel

שם: עו"ד טלי זוהר

כתובת : דרך השרון 104, ת.ד.1135, הוד השרון, 45325,
ישראל

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218422 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54329/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Chemical products for industrial purposes; water 
softeners; descaling agents and means, not for 
domestic use; products for the prevention of 
tarnishing or wear, tarnishing and staining of 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware, as far as not comprised in other 
classes; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשייתיות; מרככי מים; אמצעים
וחומרים למניעת אבנית, שלא לשימוש ביתי; מוצרים למניעת
בלאי, עימום והכתמת מוצרי זכוכית, פורצלן, חימר, כלי חרס
וכלי מטבח אחרים, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; כל
הטובים האמורים עם או ללא מרכיב מחטא; הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218427 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54429/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; organisation of 
collections; financing services; financial analysis, 
financial consultancy, evaluation, information and 
management services; fiscal assessments; 
information services relating to financial affairs and 
monetary affairs; all included in class 36.

חסות לפעילויות בידור, ספורט ותרבות; גיוס כספים למטרות
צדקה; ארגון אוספים; שרותי מימון; ניתוח פיננסי; שרותי ייעוץ
פיננסי, הערכה, מידע וניהול; הערכות כספיות; שירותי מידע
בנוגע לארועים פיננסיים ומוניטריים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218428 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54529/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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

Cleaning, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; laundry preparations; carpet cleaners; 
detergents; soaps; fabric softeners, laundry additives; 
stain removing preparations; prewash and stain 
loosening preparations; starch; laundry blue; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of  limescale, rust or grease; non-
medicated toilet preparations; hair lotions; non-
medicated skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; 
bleaching preparations all for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving; perfumes; essential oils; perfuming 
preparations for the atmosphere; incense and 
incense cones; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח ושפשוף; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים
המשמשים לכביסה; תכשירים לכביסה; מנקי שטיחים;

דטרגנטים; סבונים; מרככי אריגים, תוספי לכביסה; תכשירים
להסרת כתמים; תכשירים לקדם כביסה ולשחרור כתמים ;
עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירי הברקה
למטבח ולכלי זכוכית; תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה

לשימוש ביתי; מסירי חלודה, מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת
סתימות בביוב ובכיור; תכשירים למניעת אבנית, חלודה

ושמנים, תכשירי טואלט לא רפואים; תרחיצים לשיער; תכשירים
לא רפואיים לטיפול בעור; תכשירים ליופי וקוסמטיקה; קרמים
ותחליבים קוסמטיים; קרמים, ג'ל ותחליבים ללחות; תכשירים
להסרת תאי עור מתים; תכשירי הלבנה כולם לשימוש אישי;
תכשירי גילוח; תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער;
תכשירים, כולל קרמים, ג'ל ומוס, לשימוש לפני, בזמן ואחרי
גילוח; בשמים; שמנים אתריים; תכשירים לבישום האויר;
קטורות וקונוסים של קטורת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218429 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54629/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 54729/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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

Cleaning, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; laundry preparations; carpet cleaners; 
detergents; soaps; fabric softeners, laundry additives; 
stain removing preparations; prewash and stain 
loosening preparations; starch; laundry blue; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of  limescale, rust or grease; non-
medicated toilet preparations; hair lotions; non-
medicated skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; 
bleaching preparations all for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving; perfumes; essential oils; perfuming 
preparations for the atmosphere; incense and 
incense cones; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח ושפשוף; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים
המשמשים לכביסה; תכשירים לכביסה; מנקי שטיחים;

דטרגנטים; סבונים; מרככי אריגים, תוספי לכביסה; תכשירים
להסרת כתמים; תכשירים לקדם כביסה ולשחרור כתמים ;
עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירי הברקה
למטבח ולכלי זכוכית; תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה

לשימוש ביתי; מסירי חלודה, מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת
סתימות בביוב ובכיור; תכשירים למניעת אבנית, חלודה

ושמנים, תכשירי טואלט לא רפואים; תרחיצים לשיער; תכשירים
לא רפואיים לטיפול בעור; תכשירים ליופי וקוסמטיקה; קרמים
ותחליבים קוסמטיים; קרמים, ג'ל ותחליבים ללחות; תכשירים
להסרת תאי עור מתים; תכשירי הלבנה כולם לשימוש אישי;
תכשירי גילוח; תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער;
תכשירים, כולל קרמים, ג'ל ומוס, לשימוש לפני, בזמן ואחרי
גילוח; בשמים; שמנים אתריים; תכשירים לבישום האויר;
קטורות וקונוסים של קטורת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218430 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 54829/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 54929/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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

Pharmaceutical preparations and substances having 
anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
properties; medicated beverages and preparations 
for making such beverages; medicated confectionery; 
medicated skin care preparations; disinfectants 
(other than for laying or absorbing dust); disinfectants 
for household use or for hygiene or sanitary 
purposes; sanitary preparations; articles impregnated 
with an antiseptic product; antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and repelling 
vermin; fungicides; deodorants (not for personal use); 
air freshening preparations; fabric deodorisers and 
refresheners; all included in class 5.

תכשירים רפואיים וחומרים בעלי מאפיינים אנטי דלקתייים,
אנטי קדחתיים ומשככי כאבים; משקאות רפואיים ותכשירים
להכנת משקאות כאלו; דברי מתיקה תרופתיים, תכשירים

רפואיים לטיפול בעור; חומרי חיטוי (שאינם משמשים לדיכוי או
שאיבת אבק); חומרי חיטוי לשימוש במשק הבית או לשימוש
למטרות היגיינה וסניטציה; תכשירים סניטריים; פריטים ספוגים
בחומר מחטא; תכשירי חיטוי, תכשירים אנטי בקטריאליים,
תכשירים מחטאים, קוטלי חיידקים, קוטלי חרקים וקוטלי

קרדיות; דוחי חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת מזיקים;
חומרים קוטלי פטריות; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי);

תכשירים לטיהור אויר; מפיגי ריחות ומרענני אריגים; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218431 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 55029/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 55129/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

Provision of business information; advertising; 
business management;  business administration;  
office functions; marketing services; commercial or 
industrial management services; organisation, 
operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; rental and leasing of vending machines; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
dishwasher preparations; preparations for removing 
stains; carpet cleaners; soaps; detergents; 
decalcifying and descaling preparations; limescale 
removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations; grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust or 
grease; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne; depilatory 
preparations; pharmaceutical preparations; 
medicated beverages and confectionery; sanitary 
preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations; articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial 
product; articles impregnated with an antiseptic 
product; insecticides; insect repellents; pesticides; 
rodenticides; miticides; preparations for destroying 
vermin; germicides; deodorants (not for personal 
use); air freshening preparations; air fresheners; all 
included in class 35.

הספקת מידע עיסקי; פרסום; ניהול עיסקי; טיפול בעסקים;
פעולות משרדיות; שירותי שיווק; שירותי ניהול מסחרי

ותעשייתי; ארגון, הפעלה ובקרה על תוכניות נאמנות וסכמות
תמריצים; השכרה והחכרה של מכונות מכירה; הבאה ביחד,
לטובת אחרים, של מגוון מוצרי צריכה, דהיינו תכשירי הלבנה
וחומרים אחרים לכביסה; תכשירים למדיחי  כלים; תכשירים
להסרת כתמים; מנקי שטיחים; סבונים; דטרגנטים;  תכשירים
להורדת ולהפחתת אבנית; תכשירים מסירי משקעי אבנית,
מסירי חלודה, מרככי אריגים, תוספים לכביסה, מרככי מים;
מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת סתימות בביוב ובכיור;

תכשירים למניעת אבנית, חלודה ושמנים, תכשירי טואלט לא
רפואים; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים רפואיים לטיפול
בעור; תכשירים לטיפול באקנה; תכשירים להסרת שיער;

תכשירים רפואיים; משקאות דברי מתיקה רפואיים, תכשירים
סנטיריים; תכשירי חיטוי;  תכשירים אנטי בקטריאליים;

תכשירים מחטאים; מוצרים ספוגים בחומרי חיטוי או בחומרים
אנטי בקטריאליים; מוצרים ספוגים בחומרים מחטאים; קוטלי
חרקים; דוחי חרקים; קוטלי מזיקים; קוטלי מכרסמים; קוטלי

קרדיות;  הרחקת חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת רמשים;
חומרים קוטלי חיידקים; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי);

תכשירים לטיהור אויר; מטהרי אויר; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218432 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 55229/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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

ט"ו אייר תש"ע - 55329/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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

Chemical products for industrial purposes; water 
softeners; descaling agents and means, not for 
domestic use; products for the prevention of 
tarnishing or wear, tarnishing and staining of 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware, as far as not comprised in other 
classes; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשייתיות; מרככי מים; אמצעים
וחומרים למניעת אבנית, שלא לשימוש ביתי; מוצרים למניעת
בלאי, עימום והכתמת מוצרי זכוכית, פורצלן, חימר, כלי חרס
וכלי מטבח אחרים, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; כל
הטובים האמורים עם או ללא מרכיב מחטא; הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218433 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 55429/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 55529/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 55629/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Education, advice and training, all in relation to food, 
home consumer products, and personal care and 
healthcare consumer products; education, advice 
and training, all in relation to home care, personal 
care and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops 
and discussion groups; sporting and cultural 
activities; publication of texts; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and literature to 
the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services, entertainment information 
services; all included in class 41.

חינוך, ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר למזון, מוצרי צריכה ביתיים,
ומוצרי צריכה אישיים לטיפול אישי ושמירה על הבריאות; חינוך,
ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר לניהול וטיפוח הטיפול בבית, טיפול
אישי וטיפול בריאותי ; ארגון וקיום סמינרים, ימי עיון וקבוצות

דיון ; פעילויות ספורט ותרבות; פרסום מסמכים; ארגון תערוכות
למטרות תרבותיות או חינוכיות; הצגת עבודות אמנות חזותית
וספרות לציבור למטרות תרבותיות וחינוכיות ; שירותי בידור,

שירותי מידע בנושאי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218434 מספר סימן

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 55729/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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

Education, advice and training, all in relation to food, 
home consumer products, and personal care and 
healthcare consumer products; education, advice 
and training, all in relation to home care, personal 
care and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops 
and discussion groups; sporting and cultural 
activities; publication of texts; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and literature to 
the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services, entertainment information 
services; all included in class 41.

חינוך, ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר למזון, מוצרי צריכה ביתיים,
ומוצרי צריכה אישיים לטיפול אישי ושמירה על הבריאות; חינוך,
ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר לניהול וטיפוח הטיפול בבית, טיפול
אישי וטיפול בריאותי ; ארגון וקיום סמינרים, ימי עיון וקבוצות

דיון ; פעילויות ספורט ותרבות; פרסום מסמכים; ארגון תערוכות
למטרות תרבותיות או חינוכיות; הצגת עבודות אמנות חזותית
וספרות לציבור למטרות תרבותיות וחינוכיות ; שירותי בידור,

שירותי מידע בנושאי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218435 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 55829/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 55929/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water decalcifying and descaling 
apparatus; water filtering apparatus; water softening 
apparatus; water filters; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening 
for household use; water treatment filters; all included 
in class 11.

מתקנים ומכשירים, שכולם לבישום, טיהור או רענון האויר;
חלקים ומתאמים עבור הטובין האמורים;   מטהרי אויר

המופעלים באמצעות חשמל לניטרול, צמצום או בקרה של
אלרגנים; מכשיר להסרת והפחתת אבנית במים; מכשיר לסינון
מים; מכשיר לריכוך מים; מסנני מים; מרככי מים; ערכות פילטר
לטיהור מים ולריכוך מים לשימוש ביתי; פילטרים לטיפול במים;

הנכללים כולם בסוג 11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218436 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 56029/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 56129/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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

Pharmaceutical preparations and substances having 
anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
properties; medicated beverages and preparations 
for making such beverages; medicated confectionery; 
medicated skin care preparations; disinfectants 
(other than for laying or absorbing dust); disinfectants 
for household use or for hygiene or sanitary 
purposes; sanitary preparations; articles impregnated 
with an antiseptic product; antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and repelling 
vermin; fungicides; deodorants (not for personal use); 
air freshening preparations; fabric deodorisers and 
refresheners; all included in class 5.

תכשירים רפואיים וחומרים בעלי מאפיינים אנטי דלקתייים,
אנטי קדחתיים ומשככי כאבים; משקאות רפואיים ותכשירים
להכנת משקאות כאלו; דברי מתיקה תרופתיים, תכשירים

רפואיים לטיפול בעור; חומרי חיטוי (שאינם משמשים לדיכוי או
שאיבת אבק); חומרי חיטוי לשימוש במשק הבית או לשימוש
למטרות היגיינה וסניטציה; תכשירים סניטריים; פריטים ספוגים
בחומר מחטא; תכשירי חיטוי, תכשירים אנטי בקטריאליים,
תכשירים מחטאים, קוטלי חיידקים, קוטלי חרקים וקוטלי

קרדיות; דוחי חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת מזיקים;
חומרים קוטלי פטריות; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי);

תכשירים לטיהור אויר; מפיגי ריחות ומרענני אריגים; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218437 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 56229/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 56329/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 56429/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501088 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501088

Priority Date דין קדימה

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

הסימן מוגבל לצבע וורוד הנראה 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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; organisation of 
collections; financing services; financial analysis, 
financial consultancy, evaluation, information and 
management services; fiscal assessments; 
information services relating to financial affairs and 
monetary affairs; all included in class 36.

חסות לפעילויות בידור, ספורט ותרבות; גיוס כספים למטרות
צדקה; ארגון אוספים; שרותי מימון; ניתוח פיננסי; שרותי ייעוץ
פיננסי, הערכה, מידע וניהול; הערכות כספיות; שירותי מידע
בנוגע לארועים פיננסיים ומוניטריים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218438 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 56529/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water decalcifying and descaling 
apparatus; water filtering apparatus; water softening 
apparatus; water filters; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening 
for household use; water treatment filters; all included 
in class 11.

מתקנים ומכשירים, שכולם לבישום, טיהור או רענון האויר;
חלקים ומתאמים עבור הטובין האמורים;   מטהרי אויר

המופעלים באמצעות חשמל לניטרול, צמצום או בקרה של
אלרגנים; מכשיר להסרת והפחתת אבנית במים; מכשיר לסינון
מים; מכשיר לריכוך מים; מסנני מים; מרככי מים; ערכות פילטר
לטיהור מים ולריכוך מים לשימוש ביתי; פילטרים לטיפול במים;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218439 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 56629/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501085 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501085

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

Provision of business information; advertising; 
business management;  business administration;  
office functions; marketing services; commercial or 
industrial management services; organisation, 
operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; rental and leasing of vending machines; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
dishwasher preparations; preparations for removing 
stains; carpet cleaners; soaps; detergents; 
decalcifying and descaling preparations; limescale 
removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations; grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust or 
grease; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne; depilatory 
preparations; pharmaceutical preparations; 
medicated beverages and confectionery; sanitary 
preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations; articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial 
product; articles impregnated with an antiseptic 
product; insecticides; insect repellents; pesticides; 
rodenticides; miticides; preparations for destroying 
vermin; germicides; deodorants (not for personal 
use); air freshening preparations; air fresheners; all 
included in class 35.

הספקת מידע עיסקי; פרסום; ניהול עיסקי; טיפול בעסקים;
פעולות משרדיות; שירותי שיווק; שירותי ניהול מסחרי

ותעשייתי; ארגון, הפעלה ובקרה על תוכניות נאמנות וסכמות
תמריצים; השכרה והחכרה של מכונות מכירה; הבאה ביחד,
לטובת אחרים, של מגוון מוצרי צריכה, דהיינו תכשירי הלבנה
וחומרים אחרים לכביסה; תכשירים למדיחי  כלים; תכשירים
להסרת כתמים; מנקי שטיחים; סבונים; דטרגנטים;  תכשירים
להורדת ולהפחתת אבנית; תכשירים מסירי משקעי אבנית,
מסירי חלודה, מרככי אריגים, תוספים לכביסה, מרככי מים;
מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת סתימות בביוב ובכיור;

תכשירים למניעת אבנית, חלודה ושמנים, תכשירי טואלט לא
רפואים; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים רפואיים לטיפול
בעור; תכשירים לטיפול באקנה; תכשירים להסרת שיער;

תכשירים רפואיים; משקאות דברי מתיקה רפואיים, תכשירים
סנטיריים; תכשירי חיטוי;  תכשירים אנטי בקטריאליים;

תכשירים מחטאים; מוצרים ספוגים בחומרי חיטוי או בחומרים
אנטי בקטריאליים; מוצרים ספוגים בחומרים מחטאים; קוטלי
חרקים; דוחי חרקים; קוטלי מזיקים; קוטלי מכרסמים; קוטלי

קרדיות;  הרחקת חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת רמשים;
חומרים קוטלי חיידקים; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי);

תכשירים לטיהור אויר; מטהרי אויר; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218440 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 56729/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 56829/04/2010



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

Vision correction lenses; all included in class 9. עדשות לתיקון הראיה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

EASYGO

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218442 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 56929/04/2010



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 Sharp & Dohme Corp.

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 
migraine; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במיגרנה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

TYVANTRA

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218444 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57029/04/2010



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

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

LISTERINE

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218447 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57129/04/2010



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: FMC Corporation

Address: 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 
U.S.A.

Identification No.: 800046

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 destruction of vermin and 
weeds, pesticides, herbicides, and fungicides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת טפילים ועשבים, מדבירי מזיקים, חומר
קוטל עשבים, וקוטל פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

GLYFORORA

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218450 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57229/04/2010



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: SQUARE ONE ENTERTAINMENT, INC.

Address: MIAMI BEACH FLORIDA, U.S.A.

Identification No.: 70219

(California Corporation)

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

Combination hand grater and storage container; all 
included in class 21.

פומפייה וכלי אחסון משולב; נכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

GRATY

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218459 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57329/04/2010



Switzerland , 06/08/2008 , No.580905 שוויץ , 06/08/2008 , מס.580905

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: TechnoMarine S.A., Succursale Luxembourg

Address: 43 Boulevard du Prince Henry  , L-1724 Le 
Grand Duche de Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69734

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, horological and chronometric instruments; 
precious stones and goods made of precious metals 
and their alloys or coated therewith, mechanical 
watches with manual or automatic winding 
mechanism; wristwatches; electrical and electronic 
watches, movements for clocks and watches; watch 
cases; clock hands and springs of watches; watch 
glasses; dials; bracelets for watches; chronometers; 
chronometric instruments; clocks, small clocks; 
electrical, electronic or manual winding alarm clocks; 
boxes for horological instruments; all included in 
class 14.

תכשיטים, מכשירים למדידת זמן ומכשירים כרונומטריים;
אבנים יקרות וטובין העשויים ממתכות יקרות והסגסוגות שלהן
או מצופים בהן, שעונים מכאניים בעלי מכאניזם סיבובי ידני או
אוטומטי; שעוני יד; שעונים חשמליים ואלקטרוניים, מנגנונים
לשעונים ושעוני יד; מארזי שעונים; מחוגים לשעונים וקפיצים
לשעונים; זגוגיות לשעון; לוחות לשעונים; רצועות לשעונים; מדי

זמן;  כלים כרונומטריים; שעונים, שעונים קטנים; שעונים
מעוררים ספיראליים ידניים, אלקטרוניים או חשמליים; קופסאות

למכשירים למדידת זמן; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

UF6

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218463 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57429/04/2010



Ownersבעלים

Name: Galia Darin שם: גליה דרין

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

Identification No.: 27385434מספר זיהוי: 27385434

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 31041, Israel

שם: ע. אטיאס ו/או ח. פרוכטר

כתובת : מגדל הנביאים רחוב כורי 2, חיפה, 31041, ישראל

Stores or chain stores for the selling of designers 
clothes and dolls; all included in class 35.

חנות או רשת חנויות לממכר בגדי מעצבים ובובות; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218465 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57529/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: YEDIDA HOLDINGS LTD. שם: ידידה החזקות בע"מ

Address: P.O.B. 40144, Mevaseret Zion, Israel כתובת : ת.ד.40144, מבשרת ציון, ישראל

Identification No.: 512678285מספר זיהוי: 512678285

clothing store; all included in class 35. חנות לדברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PROPER WEAR

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218467 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57629/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: YEDIDA HOLDINGS LTD. שם: ידידה החזקות בע"מ

Address: P.O.B. 40144, מבשרת ציון, ישראל כתובת : ת.ד.40144, מבשרת ציון, ישראל

Identification No.: 512678285מספר זיהוי: 512678285

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

PROPER WEAR

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218468 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57729/04/2010



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

Perfumery products; all included in class 3. מוצרי פרפומריה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SCARLETT

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218471 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57829/04/2010



U.S.A. , 13/08/2008 , No.77546324 ארה"ב , 13/08/2008 , מס.77546324

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: Ryncosmos, LLC

Address: 580 Park Avenue, Apartment 11-C, New York, 
NY, 10065, U.S.A.

Identification No.: 800053

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

Anti-pollution devices for vehicles and industrial 
applications; all included in class 7.

מתקנים אנטי-זיהומיים לכלי רכב ויישומים תעשייתיים;
הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

STRATACLEAR

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218472 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 57929/04/2010



Owners

Name: Mölnlycke Health Care AB

Address: Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, 
Sweden, Sweden

Identification No.: 800055

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

Bed and table covers; Bed and table covers of 
paper ;all included in Class 24.

כיסויי מיטה ושולחן ; כיסויי מיטה ושולחן עשויים מנייר ;
הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

DRISITE

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218476 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58029/04/2010



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: Mölnlycke Health Care AB

Address: Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg, 
Sweden, Sweden

Identification No.: 800055

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

Surgical drapes; surgical sterile sheets; surgical 
gloves and surgical face masks; surgical and medical 
apparatus and instruments; receptacle for applying 
medicines; drapes for operation tables; napkins for 
textile material and linen for hospital and medical 
use; protective drapes of paper for medical purposes; 
absorbent and imperious non-woven fabric used in 
disposable surgical drapes and sheets; all included in 
Class 10.

וילונות לצורכי כירורגיה; מצעים סטריליים לכירורגיה; כפפות
לכירורגיה ומסכות פנים לכירורגיה; מתקנים ומכשירים
לכירורגיה ורפואה; כלי קיבול להגשת תרופות; וילונות

לשולחנות ניתוח; חיתולים עבור בד אריג ופשתן לשימוש רפואי
ובבית חולים; וילונות מגן העשויים מנייר לצורכי רפואה; בד
נספג ואטים שאינו אריג לשימוש בוילונות ומצעים חד פעמיים

עבור כירורגיה; הכל נכלל בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

DRISITE

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218477 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58129/04/2010



Ownersבעלים

Name: RIKI SHACHAR PORAT שם: ריקי שחר פורת

Address: כתובת : וולך מיכאל 20, קרית אונו, 55526, ישראל

Identification No.: 027806710מספר זיהוי: 027806710

Name: SHIRLY AMIT RAM שם: רם עמית שירלי

Address: DOV HOZ 3, TEL AVIV, 63564, Israel כתובת : דב הוז3, תל אביב-יפו, 63564, ישראל

Identification No.: 058419805מספר זיהוי: 058419805

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Strikovsky, Gal, Barouch, Porat,  & Co. Advs.

Address: 63 Rothschild St.  , Tel Aviv, 65785, Israel

שם: סטריקובסקי, גל, ברוך, פורת ושות' עו"ד

כתובת : שד' רוטשילד 63  , תל אביב, 65785, ישראל

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

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218479 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58229/04/2010



Owners

Name: Rubie's Costume Co., Inc.

Address: Richmond Hill, NY, 11418, One Rubie Plaza, 
U.S.A.

Identification No.: 70220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Edward Langer

Address: 312 Giron Center, P.O.B. 410, Raanana, 
43103, Israel

שם: אדוארד לנגר

כתובת : מרכז גירון 312, ת.ד.410, רעננה, 43103, ישראל

Children and adult masquerade, disguise and 
theatrical costumes; all included in class 25.

תלבושות לתיאטרון, לתחפושות, ולנשפי מסכות לילדים
ומבוגרים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218483 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58329/04/2010



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: 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

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin 
care products, hair lotions; makeup, dentifrices; all 
included in class 3.

סבונים, בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, מוצרים לטיפוח
העור, תחליבי שיער; מייק-אפ, תכשירים לניקוי שיניים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

REVLON DERMABREATHE

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218487 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58429/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 58529/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Guangdong Hualong Stationery Co., Ltd.

Address: Block 3 and 4, Shanwei Guangfa Industrial 
Zone, Xiashan, Chaonan District, Shantou City, 
Guangdong Province, China

Identification No.: 800059

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

Paper; carbon paper; toilet paper; albums; note 
books; catalogues; books; stapling presses (office 
requisites); bookbinding apparatus and machines 
(office equipment); paper knives (office requisites); 
folders for papers; clips for offices; stationery; 
correcting fluids (office requisites); holders for 
checkbooks (cheque books); files (office requisites); 
paper clasps; steel pens; paintbrushes; gummed 
tape (stationery); teaching materials (except 
apparatus); writing instruments; bookends; cabinets 
for stationery (office requisites); ink; pads 
(stationery); square rulers; drawing materials; inking 
ribbons; all included in class 16.

נייר; קרטון; נייר טואלט; אלבומים; מחברות; קטלוגים; ספרים;
מלחצי הידוק (צרכי משרד); התקנים ומכונות לכריכת ספרים
(צרכי משרד); סכיני נייר (צרכי משרד); תיקיות לניירות;

מהדקים למשרדים; מכשירי כתיבה; נוזלי תיקון (צרכי משרד);
מחזיקים לספרי שיקים (ספרי שיק); תיקים (צרכי משרד);
מהדקי נייר; עטי פלדה; מברשות; גומיות (מכשירי כתיבה);

חומרי לימוד (מלבד התקנים); אביזרי כתיבה; מאחוזת ספרים;
שידות למכשירי כתיבה (צרכי משרד); דיו; פדים (מכשירי
כתיבה); סרגלים מרובעים; חומרי איור; סרטי דיו; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218490 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58629/04/2010



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: Haldor Advanced Technologies Ltd. שם: הלדור טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: 2 Habanay St., Hod Hasharon, 45319, Israel כתובת : רחוב הבנאי 2, הוד השרון, 45319, ישראל

Identification No.: 513672832מספר זיהוי: 513672832

חברה פרטית

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

Surgical and medical apparatus and instruments and 
accessories therefore; All included in class 10.

מכשירים והתקנים רפואיים וכירורגיים ואביזרים עבורם;
הכלולים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

ORLocate

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218491 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58729/04/2010



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: Haldor Advanced Technologies Ltd. שם: הלדור טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

Address: 2 Habanay St., Hod Hasharon, 45319, Israel כתובת : רחוב הבנאי 2, הוד השרון, 45319, ישראל

Identification No.: 513672832מספר זיהוי: 513672832

חברה פרטית

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 software; computer software for tracking, 
locating and managing of apparatuses; computer 
hardware and firmware; apparatus and accessories 
used in connection with the aforementioned goods, 
including electronic tags, cables and wires; All 
included in class 9.

תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לצרכי מעקב, איתור וניהול
מכשירים; חומרת מחשב וקשחת מחשב; מכשירים ומוצרים

לשימוש בקשר עם הטובין האמורים, הכוללים תויות
אלקטרוניות, כבלים וחוטים; הכלולים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ORLocate

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218492 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58829/04/2010



Owners

Name: Nynas AB (publ)

Address: ., P.O.B. 10700, ., 12129, Stockholm, Sweden

Identification No.: 800027

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Raw natural resins; mastics; gum resins; coatings 
(paints); thinners for paints and lacquers; all included 
in class 2.

שרף טבעי גולמי; שרף; שרף גומי; ציפויים (צבעים); מדללים
לצבעים ולאקות; הכל כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

NYTEX

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218493 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 58929/04/2010



Owners

Name: Nynas AB (publ)

Address: ., P.O.B. 10700, ., 12129, Stockholm, Sweden

Identification No.: 800027

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

Dust absorbing, wetting and binding compositions; 
illuminants; cutting fluids; oils for making rubber; oils 
for releasing form work (building); oils for paints; 
process oils included in this class, including process 
oils having a lubricating function and process oils 
used in industry; petroleum ether; textile oil; all 
included in class 4.

מושך אבק, הרכבות הרטבה ועיטוף; מפיצי אור; נוזלי חיתוך;
שמנים ליצירת גומי; שמנים לשחרור עבודות תבנית (מבנים);
שמנים לצבעים; שמני עיבוד בסיווג זה, כולל שמני עיבוד בעלי
פונקציות שימון סיכתי ושמני עיבוד המשתמשים בתעשייה; נפט

אתר; שמן טקסטיל; הכל כלול בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

NYTEX

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218494 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59029/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 59129/04/2010



Owners

Name: Nynas AB (publ)

Address: ., P.O.B. 10700, ., 12129, Stockholm, Sweden

Identification No.: 800027

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

Artificial fertilizers and artificial fertilizers containing 
nitrogen; chemicals used in agriculture; process oils 
used in carbon black for industrial purposes; rubber 
strengthening agents not containing pigment black as 
raw material; chemicals used in forestry (except 
fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides); chemical mixtures for repairing tyre 
inner tubes not containing pigment black as raw 
material; leather-impregnating chemicals; release 
agents and release agent preparations; chemical 
preparations for the manufacture of paints not 
containing pigment black as raw material; process 
oils used in adhesives for wall paper; plasticisers and 
oil-based compounds for plasticisers; process oils 
included in this class, including process oils used as 
an ingredient in adhesives, anti-rust oils and anti-rust 
greases, rust preventatives and anti-corrosion 
preparations; process oils used in colorants, bitumen 
varnish, printing ink, pigments (powdered paints) and 
printing compositions (ink); dispersions of plastics not 
containing pigment black as raw material; tyre 
sealing preparations and compositions for repairing 
tyres not containing pigment black as raw material; 
all included in class 1.

דשנים מלאכותיים ודשנים מלאכותיים המכילים חנקן; כימיקלים
בהם נעשה שימוש בחקלאות; שמני עיבוד בהם נעשה שימוש
בפחמן שחור (carbon black) למטרות תעשייתיות; חומרים
מחזקי גומי שאינם מכילים צבען שחור כחומר גלם; כימיקלים
בהם נעשה שימוש בייעור (פרט לקוטלי פטריות, קוטלי עשבים,
מדבירי חרקים ומשמידי טפילים); תערובות כימיות להכנת
פנימיות צמיגים שאינן מכילות צבען שחור כחומר גלם;

כימיקלים ממלאי עור; חומרי שחרור ותרכיזי חומרי שחרור;
תרכיזים כימיים לייצור צבעים שאינם מכילים צבען שחור כחומר
גלם; שמני עיבוד בהם נעשה שימוש בדבקים לטפטים; מרככים

ותרכובות מבוססות שמן למרככים; שמני עיבוד הכלולים
במחלקה זו, לרבות שמני עיבוד בהם נעשה שימוש כמרכיב

בדבקים, שמנים מונעי חלודה וחומרי סיכה מונעי חלודה, מונעי
חלודה ותרכיזים מונעי שיתוך ;שמני עיבוד בהם נעשה שימוש
בחומרי צבע, בציפוי אספלט, בדיו הדפסה, בצבענים ( צבעים
מאובקים) ובתרכובות הדפסה (דיו) ;פזורות של פלסטיק שאינן

מכילות צבען שחור כחומר גלם; תרכיזים לאיטום צמיגים
ותרכובות לתיקון צמיגים שאינם מכילים צבען שחור כחומר

גלם; הכל כלול בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

NYTEX

Trade Mark No. 218497 מספר סימן

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 59229/04/2010



Owners

Name: Rocket Trademarks Pty Ltd.

Address: Burleigh Heads, Queensland, Australia

Identification No.: 46379

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods made of leather, animal skins and hides and 
imitations of the aforegoing materials; bags including 
bags of textile material, travel bags, trunks, luggage 
and luggage articles, carry bags, tote bags, packs, 
knapsacks, backpacks, school bags, satchels, 
shoulder bags, waist bags, hand bags, wallets, 
purses; cases including travel cases, overnight 
cases, brief cases, document cases, credit card 
cases, business card cases; cosmetic, toiletry, and 
vanity cases, jewellery bags in this class; key cases, 
key holders, key fobs and key rings in this class; 
umbrellas; all included in class 18.

טובין עשויים עור, עור חיות וחיקויים של החומרים הנ"ל; תיקים
כולל תיקים עשויים טקסטיל, תיקי טיולים,מזוודות, מטענים
ואביזרי מטענים, תיקי נשיאה,  תיקי סחיבה, חבילות, תרמילי
גב, תיקי בית ספר, ילקוטים, תיקי כתף, תיקי מותן, תיקי יד,
נרתיקים, ארנקים; נרתיקים כולל נרתיקי טיול, נרתיקים למשך
הלילה,תיקי מסמכים , נרתיקי מסמכים, נרתיקים לכרטיסי

אשראי, נרתיקי כרטיסי ביקור; קוסמטיקה, תמרוקים,  ונרתיקי
יופי, תיקי תכשיטים בסוג זה; נרתיקי מפתחות, מחזיקי

מפתחות, שרשראות למפתחות וטבעות למפתחות בסוג זה,
מטריות; הכל כלול בסוג  18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218500 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59329/04/2010



U.S.A. , 23/01/2009 , No.77/655,513 ארה"ב , 23/01/2009 , מס.77/655,513

Priority Date דין קדימה

Footwear, included in class 25 הנעלה, הנכללת בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218502 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59429/04/2010



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

ט"ו אייר תש"ע - 59529/04/2010



Owners

Name: Öhlins Racing AB

Address: Box 722,  UPPLANDS VÄSBY, 19427, Sweden

Identification No.: 800061

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

Vehicle suspension systems; valves for shock 
absorbers and valves for suspension systems for 
vehicles; all included in class 12.

מערכות מתלים לכלי תחבורה; שסתומים לבולמי זעזועים
ושסתומים למערכות בלמים לכלי תחבורה; כלולים כולם בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

OHLINS

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218509 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59629/04/2010



U.S.A. , 10/10/2008 , No.77590378 ארה"ב , 10/10/2008 , מס.77590378

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: Under Armour, Inc.

Address: 1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, U.S.A.

Identification No.: 800060

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218512 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59729/04/2010



U.S.A. , 10/10/2008 , No.77590002 ארה"ב , 10/10/2008 , מס.77590002

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: Under Armour, Inc.

Address: 1020 Hull Street, Baltimore, MD 21230, U.S.A.

Identification No.: 800060

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

UNDER ARMOUR

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218513 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59829/04/2010



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: Turner Entertainment Networks International 
Limited

Address: 16 Great Marlborough Street, London, Turner 
House, United Kingdom

Identification No.: 54917

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, נשים וילדים – דהיינו, חולצות, חולצות טי,
חולצות מיזע, חליפות ג'וגינג, מכנסי גברים, מכנסיים, מכנסיים
קצרים, גופיות, ביגוד לגשם, סינרי בד לתינוקות, חצאיות,

חולצות נשים, שמלות, ביריות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי
גשם, חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, כובעי קסקט,

מצחיות, חגורות, צעיפים, ביגוד ללינה, פיג'אמות, ביגוד תחתון
לאישה, ביגוד תחתון, מגפיים, נעליים, נעלי ספורט, 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 SECRET SATURDAYS

Application Date 20/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218520 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 59929/04/2010



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

Fungicides, insecticides and anti-allergen 
preparations for domestic and industrial use; all 
included in class 5.

תכשירים קוטלי פטריות, מדבירי חרקים ואנטי אלרגניים
לשימוש ביתי ותעשייתי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

PREVEL

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218528 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60029/04/2010



The mark is in block letters הסימן הוא באותיות דפוס.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: SKODA AUTO a.s.

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav, 
29360, Czech Republic

Identification No.: 18898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Automobiles, like trucks, trailers, vans and low-
loading trailers (other than passenger cars), their 
parts, components and accessories; all included in 
class 12.

רכבים, כמו משאיות, נגררים, טנדרים ונגררים נמוכים להעמסה
(אחרים מאשר מכוניות נוסעים), חלקיהם, רכיביהם ואביזריהם;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

ŠKODA

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218543 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert - Frank Str. 32  , Trostberg, Germany

Identification No.: 60629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Admixtures for concrete; included in class 1. תערובות לבטון; הנכללות בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

RHEOCOLOR

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218544 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60229/04/2010



The mark is in block letters הסימן הוא באותיות דפוס רגילות

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: SKODA AUTO a.s.

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav, 
29360, Czech Republic

Identification No.: 18898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 insurance services, services of renting 
and hire-purchase financing, all in connection with 
automobiles, like trucks, trailers, vans and low-
loading trailers (other than passenger cars), their 
parts, components and accessories; all included in 
class 36.

שירותי פיננסיים וביטוח, שירותי מימון השכרה וקנייה
בתשלומים, כולם בקשר לרכבים, כמו משאיות, נגררים,
טנדרים ונגררים נמוכים להעמסה (אחרים מאשר מכוניות

נוסעים), חלקיהם, רכיביהם ואביזריהם; הנכללים כולם בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

ŠKODA

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218545 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60329/04/2010



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: SKODA AUTO a.s.

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav, 
29360, Czech Republic

Identification No.: 18898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Automobiles, like trucks, trailers, vans and low-
loading trailers (other than passenger cars), their 
parts, components and accessories; all included in 
class 12.

רכבים, כמו משאיות, נגררים, טנדרים ונגררים נמוכים להעמסה
(אחרים מאשר מכוניות נוסעים), חלקיהם, רכיביהם ואביזריהם;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218547 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60429/04/2010



Benelux , 04/08/2008 , No.1164492 בנלוקס , 04/08/2008 , מס.1164492

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

Scientific, optical, signaling and checking 
(supervision) apparatus and instruments; magnetic 
data carriers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; IPblocks (embedded 
software provided with activation code); chips 
(integrated circuits), software; all included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, אופטיים, לאיתות ולבדיקה (פיקוח);
נושאי נתונים מגנטיים, מכונות חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד
נתונים; בלוק IP (תוכנה משובצת המסופקת עם קוד הפעלה);
שבבים (מעגלים משולבים), תוכנה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

QUIDDIKEY

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218548 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60529/04/2010



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: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

Address: Rosengasse 9, D-65343 Eltville , Germany

Identification No.: 800064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Additives for animal foodstuffs, not for medical 
purposes; all included in class 31.

תוספים למצרכי מזון לבעלי חיים, שאינם למטרות רפואיות;
הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

SANGROVIT

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218593 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60629/04/2010



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: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

Address: Rosengasse 9, D-65343 Eltville , Germany

Identification No.: 800064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Additives for animal foodstuffs, for medical
purposes; all included in class 5.

תוספים למצרכי מזון לבעלי חיים, למטרות רפואיות; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SANGROVIT

Application Date 04/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218594 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60729/04/2010



Owners

Name: MPEG LA, LLC

Address: 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400 E, 
Greenwood Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 800067

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

Offering intellectual property licenses and organizing 
multi-party intellectual property licensing programs 
for others; all included in class 45

שירותי רישוי קניין רוחני וארגון עבור אחרים של תכניות רישוי
קניין רוחני לצדדים רבים; הנכללים כולם בסוג 45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218598 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60829/04/2010



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: United States Polo Association

Address: Lexington, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 63128

(Illinois 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

Briefcases; cases; garment bags; handbags; sport 
bags; school bags; suitcases; travelling bags; 
travelling trunks; vanity cases; wheeled bags all 
made of leather or imitation of leather; umbrellas; 
luggage; rolling luggage; structured luggage; wallets; 
small leather goods; purses; pouches; key holders; 
key chains; money clips; diaries; and clutches, 
included in Class 18.

תיקי מסמכים; קופסאות; תיקי בגדים; תיקי יד; תיקי ספורט;
תיקי בית ספר; מזוודות; תיקי נסיעה; תיבות נסיעה; תיקי
איפור; תיקים עם גלגלים כולם מעור או חיקויי עור; מטריות;
מטען מתגלגל; מטען מובנה; ארנקי שטרות; דברי עור קטנים;

ארנקי מטבעות; פאוצ'ים; מחזיקי מפתחות; שרשראות
מפתחות; אטבי שטרות; יומנים; ותיקי אחיזה, הנכללים בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218600 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 60929/04/2010



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: United States Polo Association

Address: Lexington, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 63128

(Illinois 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

Briefcases; cases; garment bags; handbags; sport 
bags; school bags; suitcases; travelling bags; 
travelling trunks; vanity cases; wheeled bags all 
made of leather or imitation of leather; umbrellas; 
luggage; rolling luggage; structured luggage; wallets; 
small leather goods; purses; pouches; key holders; 
key chains; money clips; diaries; and clutches, 
included in Class 18.

תיקי מסמכים; קופסאות; תיקי בגדים; תיקי יד; תיקי ספורט;
תיקי בית ספר; מזוודות; תיקי נסיעה; תיבות נסיעה; תיקי
איפור; תיקים עם גלגלים כולם מעור או חיקויי עור; מטריות;
מטען מתגלגל; מטען מובנה; ארנקי שטרות; דברי עור קטנים;

ארנקי מטבעות; פאוצ'ים; מחזיקי מפתחות; שרשראות
מפתחות; אטבי שטרות; יומנים; ותיקי אחיזה, הנכללים בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218601 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61029/04/2010



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: United States Polo Association

Address: Lexington, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 63128

(Illinois 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

Briefcases; cases; garment bags; handbags; sport 
bags; school bags; suitcases; travelling bags; 
travelling trunks; vanity cases; wheeled bags all 
made of leather or imitation of leather; umbrellas; 
luggage; rolling luggage; structured luggage; wallets; 
small leather goods; purses; pouches; key holders; 
key chains; money clips; diaries; and clutches, 
included in Class 18.

תיקי מסמכים; קופסאות; תיקי בגדים; תיקי יד; תיקי ספורט;
תיקי בית ספר; מזוודות; תיקי נסיעה; תיבות נסיעה; תיקי
איפור; תיקים עם גלגלים כולם מעור או חיקויי עור; מטריות;
מטען מתגלגל; מטען מובנה; ארנקי שטרות; דברי עור קטנים;

ארנקי מטבעות; פאוצ'ים; מחזיקי מפתחות; שרשראות
מפתחות; אטבי שטרות; יומנים; ותיקי אחיזה, הנכללים בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

USPA

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218602 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61129/04/2010



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: United States Polo Association

Address: Lexington, Kentucky, U.S.A.

Identification No.: 63128

(Illinois 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

Men's: knit and woven shirts, shorts and pants, 
sweaters, active wear, outerwear, suits and sports 
coats, neckwear, socks, pajamas and sleepwear; 
women's: knit and woven shirts, shorts and pants, 
sweaters, active wear, outerwear, suits, scarves, and 
socks; children's: knit and woven shirts, shorts and 
pants, sweaters, outerwear, active wear, socks and 
pajamas and sleepwear; belts, included in Class 25.

עבור גברים: חולצות סרוגות וארוגות, מכנסיים קצרים
ומכנסיים, סוודרים, בגדי פעילות, הלבשה חיצונית, חליפות
ומעילי ספורט, הלבשת צווארון, גרביים, פיג'מות והלבשת
מיטה; עבור נשים: חולצות סרוגות וארוגות, מכנסיים קצרים
ומכנסיים, סוודרים, בגדי פעילות, הלבשה חיצונית, חליפות,

צעיפים, וגרביים; עבור ילדים: חולצות סרוגות וארוגות, מכנסיים
קצרים ומכנסיים, סוודרים, הלבשה חיצונית, בגדי פעילות,

גרביים, ופיג'מות והלבשת מיטה; חגורות, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218604 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61229/04/2010



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: fischertechnik GmbH

Address: Weinhalde 14-18, Waldachtal, 72178, Germany

Identification No.: 800068

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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, namely building elements manufactured from 
plastic and/or biologically degradable material; all 
included in class 28.

צעצועים, דהיינו רכיבי בנין המיוצרים מפלסטיק ו\או מחומר
מתכלה ביולוגי; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218606 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61329/04/2010



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: LNS S.A.

Address: Route de Frinvillier, 2534 Orvin, Switzerland

Identification No.: 800069

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Machines and machine tools, in particular CNC 
lathes; components and accessories for the aforesaid 
goods (included in class 7), in particular tools (parts 
of machines), bar loaders, including hydraulic 
loaders; motors and engines (except for land 
vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); all included in 
class 7.

מכונות וכלי מכונה, במיוחד מחרטות CNC ; רכיבים ואביזרים
לסחורות הנ"ל (הנכללים בסוג 7), במיוחד כלים (חלקי מכונות),

מטעני מוטות, כולל מטענים הידראוליים; מוטורים ומנועים
(למעט לכלי רכב יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורת למכונות

(למעט לכלי רכב יבשתיים); הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

LNS

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218607 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61429/04/2010



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 בני אדם; הנכללים כולם .בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

FOCETRIA

Application Date 05/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218617 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61529/04/2010



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

Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרומים ושעווה לעיצוב שיער וטיפול בשיער; לקות לשיער;
תכשירים לצביעת השיער ותכשירים להסרת צבע מהשיער;
תכשירים לתילתול  ולסלסול תמידי; מיישרי שיער; תמציות

שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

RENAXIL

Application Date 06/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218624 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61629/04/2010



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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

TRUE FORCE

Application Date 06/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218630 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61729/04/2010



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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

REVERSALIST

Application Date 06/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218631 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61829/04/2010



Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis; included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

VANTELO

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218635 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 61929/04/2010



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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

ICE SHEERS

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218636 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62029/04/2010



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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

WINDSCAPE

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218638 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62129/04/2010



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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices ; all included 
in class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים ;
הנכללים כולם בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

SUPEREXTEND

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218639 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62229/04/2010



Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LAQISA

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218640 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62329/04/2010



Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LAQUEVA

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218641 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62429/04/2010



Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LANOQUEL

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218642 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62529/04/2010



Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis.

תכשירי רוקחות לטיפול בטרשת נפוצה.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

ORAMSEA

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218643 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62629/04/2010



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: MARKS AND SPENCER PLC

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 2155

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Articles of clothing; all included in class 25. פריטי לבוש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

CASHMILON

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218644 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62729/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,598 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,598

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Medical services, namely, cardiac and vascular 
therapeutic, prognostic, and diagnostic testing 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שהם, שרותי בדיקה טיפולית, פרוגנוסטית,
ואבחונית של הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

CORUS

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218647 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62829/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,598 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,598

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Medical apparatus and instruments for cardiac and 
vascular prognostic, therapeutic, and diagnostic 
testing; diagnostic tests or test kits comprised for 
biological sample collection and storage for medical 
laboratory use, namely, for use in analysis of gene 
expression, genetics, single nucleotide 
polymorphism, haplotypes, proteins, and other 
analytes in biological samples, for the diagnosis of 
diseases, for the monitoring and prediction of disease 
incidence and progression, and for determining drug 
responses; all included in class 10.

כלים ומכשירים רפואיים לבדיקה פרוגנוסטית, רפואית
ואבחנתית של הלב ושל כלי הדם; בדיקות אבחנתיות או ערכות

בדיקה כוללות לאיסוף דגימה ביולוגית ואחסון לשימוש
במעבדה רפואית, שהוא, לשימוש בניתוח של התבטאות גן,

גנטיקה, ריבוי צורות של נוקליאוטיד יחיד, הפלוטיפים,
פרוטאינים, ואנליטים אחרים בדגימות ביולוגיות, לאבחון

מחלות, לניטור ולחיזוי שכיחות והתקדמות מחלה, ולקביעת
תגובות לתרופות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

CORUS

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218648 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 62929/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,598 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,598

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(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

Diagnostic medical reagents, chemicals and 
biological materials both as spatially defined arrays 
and solutions or reagents for medical laboratory use 
in diagnosing, monitoring, and predicting diseases 
and for measuring or predicting response to therapy 
of cardiac and vascular diseases; all included in class 
5.

מגיבים רפואיים אבחנתיים, חומרים כימיים וביולוגיים שניהם
כמערכים מוגדרים מרחבית ותמיסות או מגיבים לשימוש

במעבדה רפואית באבחון, ניטור וחיזוי מחלות ולמדידה או חיזוי
של תגובה לטיפול במחלות של הלב ושל כלי הדם; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CORUS

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218649 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63029/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,598 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,598

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(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

Computer software for diagnostic, prognostic, and 
therapeutic testing of medical patients; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב לבדיקה אבחונית, פרוגנוסטית, וטיפולית של
מטופלים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CORUS

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218650 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63129/04/2010



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: Saab Seaeye Holdings Limited

Address: Union Plaza (6th Floor), 1 Union Wynd, 
Aberdeen AB10 1DQ, United Kingdom

Identification No.: 800071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Remotely operated vehicles; underwater remotely 
operated vehicles; submarines; water vehicles; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 12.

כלי רכב המופעלים מרחוק; כלי רכב תת-ימיים המופעלים
מרחוק; צוללות; כלי-רכב ימיים; חלקים ומתאמים לכל הסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

SEAEYE

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218653 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63229/04/2010



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.

תכשירי אונקולוגיה רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

EVALRIVE

Application Date 08/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218654 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63329/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides; all included in 
class 5.

תכשירים לקטילת עשבים והשמדת רמשים, קוטלי חרקים,
קוטלי עשבים, קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

LUNA

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218661 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63429/04/2010



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: Bausch & Lomb Incorporated

Address: Rochester, New York, 14604, One Bausch & 
Lomb Place , U.S.A.

Identification No.: 3191

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Scientific, photographic, optical, and measuring 
apparatus and instruments; eye pieces; optical 
lenses; spectacles; eyeglasses; contact lenses; 
containers for contact lenses; computer software for 
use in the field of eye care, health of the eye and 
ophthalmics; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; all included in class 9.

התקנים ומכשירים מדעיים, לצילום, אופטיים, ולמדידה;
עדשות; עדשות אופטיות; משקפי ראיה; משקפיים; עדשות

מגע; מיכלים לעדשות מגע; תוכנת מחשב לשימוש בתחום של
טיפול העיניים, בריאות העיניים ואופתלמיה; התקנים לאבחון,

שאינם למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BIOTRUE

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218663 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63529/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Mitsubishi Electric Corporation

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 69415

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

Electrodes for use with electric discharge machines; 
all included in class 9.

אלקטרודות לשימוש עם מכונות פריקת מתח חשמלי; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

MSCoating

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218667 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63629/04/2010



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

Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרומים ושעווה לעיצוב שיער וטיפול בשיער; לקות לשיער;
תכשירים לצביעת השיער ותכשירים להסרת צבע מהשיער;
תכשירים לתילתול  ולסלסול תמידי; מיישרי שיער; תמציות

שמנים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

INOA

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218668 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63729/04/2010



Owners

Name: The Gillette Company

Address: Prudential Tower Building  , Boston, MA, U.S.A.

Identification No.: 65495

(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

Razors and razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes and cartridges, all containing 
blades; parts and fitting for all the aforesaid goods.

סכיני גילוח ולהבים, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות ומחסניות,
כולם מכילים להבים; חלקים ואביזרים הקשורים לכל הטובין

לעיל

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

PROGLIDE

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218679 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63829/04/2010



Owners

Name: Cadestansa, LLC

Address: 121 Jordan Street, San Rafael, California, 
94901, U.S.A.

Identification No.: 800079

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

Shoes, footwear, headgear and clothing; all included 
in class 25

נעליים, דברי הנעלה, כיסויי ראש ודברי הלבשה; הנכללים כולם
בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

CARLOS BY CARLOS SANTANA

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218680 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 63929/04/2010



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: CareFusion Corporation

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800077

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Medical services, namely, medical analysis services 
relating to the treatment of persons, operation of 
medical care facilities, and collection and analysis of 
data in medical care facilities; all included in class 44.

שירותים רפואיים, דהיינו, שירותי ניתוח רפואי הקשורים לטיפול
באנשים, הפעלת מתקנים לטיפול רפואי, ואיסוף וניתוח של
נתונים במתקנים לטיפול רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218681 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64029/04/2010



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: CareFusion Corporation

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800077

(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

Installation and repair of electronic medical 
equipment; hospital room wiring to support 
installation of diagnostic and monitoring equipment; 
all included in class 37.

התקנות ותיקון של ציוד אלקטרוני רפואי; חיווט חדר בית חולים
לתמיכת התקנות של ציוד דיאגנוסטי וניטור; הנכללים כולם

בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218683 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64129/04/2010



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

Medical instruments and equipment, namely, infusion 
pumps and controllers; ventilators and controllers; 
clinical vital sign measurement instruments; surgical 
instruments; medical fluid administration sets; 
instrument sterilization containers; sleep, pulmonary 
and neurology related diagnostic products; 
disposable, single use, sterile medical devices used 
in interventional and surgical procedures; hand-held 
ultrasonic Doppler devices for obstetric and vascular 
evaluation; physiological monitoring, diagnostic and 
screening equipment and devices; diagnostic and 
screening audiological equipment, namely, 
audiometers, middle-ear analyzers, otoacoustic 
emissions and auditory brainstem response devices, 
and disposable and re-usable medical supplies used 
in connection therewith; all included in class 10.

כלים וציוד רפואי, דהיינו, משאבות אינפוזיה ובקרים;
ונטילטורים ובקרים; כלים למדידת סימנים חיוניים קליניים; כלי
ניתוח; סטים רפואיים למתן נוזלים; מיכלים לחיטוי כלים; מוצרי

דיאגנוזה הקשורים לשינה, לריאות ולנוירולוגיה; התקנים
רפואיים חד פעמיים, סטריליים המשמשים בהליכי התערבות
וניתוח; מכשירי דופלר על קוליים ידניים להערכת הלידה

והנשימה; ציוד והתקנים לניטור, דיאגנוזה וסינון פיזיולוגי; ציוד
אודיולוגי לדיאגנוזה וסינון, דהיינו, אודיומטרים, מנתחי אוזן
התיכונה, התקנים להדים קוכליאריים ורישום פוטנציאלים
שמיעתיים, ואספקה רפואית חד שימושית ורב שימושית
המשומשת בקשר למפורט; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218685 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64229/04/2010



Owners

Name: CareFusion Corporation

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800077

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 64329/04/2010



Owners

Name: Cadestansa, LLC

Address: 121 Jordan Street, San Rafael, California, 
94901, U.S.A.

Identification No.: 800079

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

Shoes, footwear, headgear and clothing; all included 
in class 25

נעליים, דברי הנעלה, כיסויי ראש ודברי הלבשה ; הנכללים
כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218686 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64429/04/2010



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

Automatic medication dispensing machines and 
accessories therefore; computers; servers; and 
software for controlling such equipment and 
accessories; fluid monitors; fluid flow rate meters; 
metered infusion pumps; ammeters; ventilators; 
computer programs for controlling and monitoring 
fluid flow and detecting obstructions to fluid flow; 
computer programs for capturing, storing, integrating 
and presenting data for patient care management; 
software for use at the point of care, storage tracking 
and data collection; infusion systems server; 
centralized programming, display, and servicing of 
information for intravenous medication 
administration; surgical instrument tracking software; 
remote control and remote viewing software; 
software to integrate physiological monitoring 
devices; software for analyzing physiological data; 
software instruction manuals; all included in class 9.

מכונות אוטומאטיות להפצת תרופות ואביזריהן; מחשבים;
שרתים; ותוכנה לשליטה על ציוד שכזה ואביזריו; מוניטורים של
נוזלים; מודדי קצב זרימת נוזלים; משאבות אינפוזיה מדודות;
מדי אמפר; ונטילטורים; תוכניות מחשב לשליטה וניטור זרימת

נוזלים ואיתור הפרעות לזרימת נוזלים; תוכניות מחשב
לתפיסה, אחסון, שילוב והצגת מידע לניהול הטיפול בפציינט;
תוכנה לשימוש במקום הטיפול, מעקב אחסון ואיסוף נתונים;

שרת מערכות אינפוזיה; תכנות מרכזי, הצגה, ונתינת שירות על
מידע למתן תרופה תוך-ורידית; תוכנת מעקב כלי ניתוח; תוכנה
לשליטה מרחוק וצפייה מרחוק; תוכנה לשילוב מכשירי ניטור
פיזיולוגיים; תוכנה לניתוח נתונים פיזיולוגיים; חוברות הדרכה

לתוכנה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218690 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64529/04/2010



Owners

Name: CareFusion Corporation

Address: 3750 Torrey View Court, San Diego, California 
92130, U.S.A.

Identification No.: 800077

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 64629/04/2010



European Community Trade Mark , 
05/02/2009 , No.007582497

איחוד האירופי לסימני מסחר , 05/02/2009 ,
מס.007582497

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: 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

Material for stopping teeth; dental wax; disinfectants; 
antiseptics for use in oral hygiene; disinfectants for 
hygienic purposes for use with dentures; denture 
fixatives, namely, denture adhesives; medicated 
mouth washes.; all included in class 5.

חומרים למילוי שיניים; חוט דנטלי; חומרי חיטוי; תכשירי חיטוי
לשימוש בהגיינת הפה; תכשירים לחיטוי מערכות שיניים
תותבות; חומרים מקבעים לשיניים תותבות, דהיינו, דבקים
לשיניים תותבות; מי פה תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218698 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64729/04/2010



European Community Trade Mark , 
05/02/2009 , No.007582497

איחוד האירופי לסימני מסחר , 05/02/2009 ,
מס.007582497

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: 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

Dental bleaches; dentifrices; toothpastes; non-
medicated mouth washes and non-medicated dental 
rinse; denture cleaners; orthodontic brace cleaners; 
all included in class 3.

מלביני שיניים; תכשירים לניקוי שיניים; משחות שיניים; שטיפות
פה ושטיפות דנטליות לא רפואיות; מנקי שיניים תותבות; מנקי

גשרים אורטודנטיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218699 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64829/04/2010



European Community Trade Mark , 
05/02/2009 , No.007582497

איחוד האירופי לסימני מסחר , 05/02/2009 ,
מס.007582497

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: 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

Denture baths; orthodontic brace bath containers 
sold empty; tooth brushes for cleaning dentures and 
orthodontic braces; all included in class 21.

מיכלים לשיניים תותבות; מיכלים ריקים לגשרים אורטודנטיים;
מברשות שיניים לניקוי שיניים תותבות וגשרים אורטודנטיים;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218700 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 64929/04/2010



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: Royalton Overseas Limited

Address: 325 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

Identification No.: 800082

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

Knives; table cutlery (knives, forks and spoons); 
vegetable knives; choppers (knives); abrading 
instruments (hand instruments); agricultural 
implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; instruments and tools for skinning animals; 
fire irons; can openers, non-electric; oyster openers; 
all included in class 8.

סכינים; סכו"ם (סכינים, מזלגות וכפות); סכיני ירקות; קוצצים
(סכינים); כלי גירור (כלים ידניים); מכשירים חקלאיים, מופעלים
ביד; כלי גינון, המופעלים ביד; מכשירים וכלים לפשיטת עור

מחיות; כלים לטיפול באש; פותחני קופסאות, שאינם חשמליים;
פותחי צדפות; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218701 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65029/04/2010



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: Royalton Overseas Limited

Address: 325 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

Identification No.: 800082

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

Utensils for household purposes; cooking pot sets; 
tableware, other than knives, forks and spoons; 
cooking utensils, non-electric; earthenware; blenders, 
non-electric, for household purposes; trays for 
domestic purposes; containers for household or 
kitchen use; coffee services; tea services; hot pots, 
not electrically heated; cups; drinking vessels; 
vessels of metal for making ices and iced drinks; 
flasks; drinking flasks for travellers; kettles, non-
electric; earthenware saucepans; frying pans; stew-
pans; kitchen mixers, non-electric; griddles (cooking 
utensils); bottle openers; all included in class 21.

מכשירים למטרות אחזקת משק בית; מערכות סירי בישול; כלי
שולחן, למעט סכינים, מזלגות וכפות; כלים לבישול, שאינם
חשמליים; כלי חרס; ממחים, שאינם חשמליים, למטרות

אחזקת משק בית; מגשים למטרות ביתיות; מיכלים לשימוש
במשק בית או מטבח; מערכת כלי קפה; מערכת כלי תה;

קומקומים, שאינם מורתחים חשמלית; ספלים; כלים לשתייה;
כלי מתכת להכנת קרח ומשקאות קרים; בקבוקים; בקבוקי
שתייה למטיילים; קומקומים, שאינם חשמליים; סירי חרס;

מחבתות טיגון; סירי נזיד; מערבלים למטבח, שאינם חשמליים;
מחבתות אפייה (כלי בישול); פותחני בקבוקים; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218702 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65129/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Preparations for killing weeds and destroying vermin, 
insecticides, herbicides, fungicides; all included in 
class 5.

תכשירים לקטילת עשבים והשמדת רמשים, קוטלי חרקים,
קוטלי עשבים, קוטלי פטריות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

MOVENTO

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218703 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65229/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert - Frank Str. 32  , Trostberg, Germany

Identification No.: 60629

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Additives for grouts and mortars; all included in class 
1.

תוספים לתוצקה ומלט; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

FLOWCABLE

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218704 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65329/04/2010



Benelux , 12/08/2008 , No.1164920 בנלוקס , 12/08/2008 , מס.1164920

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Participating Monetary Organization S.A.

Address: rue de la Gare, L-7535 MERSCH, Luxembourg

Identification No.: 800083

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

Arranging and conducting of workshops [training]; 
arranging and conducting of workshops [training], of 
colloquiums, of conferences, of congresses, of 
seminars and of symposiums, particularly in the field 
of financial and real estate services and medical, 
mechanical or food products; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; writing and publication of books and 
texts electronic publication of books and texts other 
than online advertising texts; all included in class 41.

ארגון וניהול סדנאות, ארגון וניהול התוועדויות, ירידים, כנסים,
דיונים פומביים וקונגרסים, בייחוד בתחום הפיננסי והנכסים
הלא-ניידים, ובתחום המוצרים הרפואיים, מכאניים ומוצרי

מזון,ארגון תערוכות למטרות תרבותיות או חינוכיות, אספקת
פרסומים ברשת האינטרנט לאינם ניתנים להורדה למכשיר
המשתמש, כתיבה ופרסום של ספרים ותמלילים, פרסום

אלקטרוני של ספרים ותמלילים בדרך שאינה פרסום תמלילים
ברשת האינטרנט.; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

LYNX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218710 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65429/04/2010



Benelux , 12/08/2008 , No.1164920 בנלוקס , 12/08/2008 , מס.1164920

Priority Date דין קדימה

Advertising; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; business 
management; business administration; office 
functions; professional business consultancy; 
business investigations; commercial or industrial 
management assistance; publicity columns 
preparation; direct mail advertising [leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples]; updating of 
advertising material; dissemination of advertising 
matter; publication of publicity texts; tax preparation; 
administrative management of investment companies 
and brokerage firms and industrial goods; 
administrative management of industrial companies;  
administrative management of companies 
specialized in photovoltaic installations; business 
organization consultancy; cost price analysis; 
economic forecasting; projects (business 
management assistance); business management 
assistance; market research; client research for 
others; data search in computer files for others; 
business research; compilation and systematization 
of information into computer databases; drawing up 
of statements of accounts; relocation services for 
businesses; business inquiries; sales promotion for 
others; commercial information agencies; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; business management and 
organization consultancy; business management 
consultancy; business information; efficiency and 
business experts; business appraisals; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
presentation of financial and real estate services and 
medical, mechanical or food products on all 
communication media, for retail purposes; business 
management related to construction projects; all 
included in class 35.

פרסום; פרסום מקוון ברשת מחשבים; פרסום בהזמנת דואר;
תפעול עסק; ניהול; פונקציות משרד; ייעוץ עסקי מקצועי;

חקירות עסקיות; סיוע ניהולי מסחרי או תעשייתי; הכנת עמודות
פרסום; פרסום ישיר בדואר [עלונים, תכניות, חומר מודפס,

דוגמיות]; עדכון של חומר פרסומי; הפצת פרסום; פרסום יחסי
ציבור; הכנת טפסי מס; ניהול אדמיניסטרטיבי של חברות
השקעה, ברוקרים וטובין מסחרי; ניהול אדמיניסטרטיבי של

חברות תעשייתיות; ניהול אדמיניסטרטיבי של חברות
המתמחות בהתקנות פוטו-אלקטריות; ייעוץ ארגון עסקי; ניתוח
עלות מחיר; חיזוי כלכלי; פרויקטים (סיוע בניהול עסקי); סיוע
בניהול עסקי; מחקר שוק; מחקר לקוחות עבור אחרים; חיפוש

מידע בקובצי מחשב עבור אחרים; מחקר עסקי; איסוף
וסיסטמיזציה של מידע לתוך בסיסי נתונים; עריכת הצהרת

חשבונות; העברת מיקום של שירותים לעסקים; פניות עסקיות;
קידום מכירות עבור אחרים; סוכנויות מידע מסחרי; מידע
מסחרי וייעוץ לצרכנים [חנות ייעוץ צרכני]; ייעוץ ניהול עסקי

וארגוני; ייעוץ לניהול עסקי; מידע עסקי; מומחי יעילות ועסקים;
הערכת שווי עסק; ניהול תערוכות למטרות פרסומיות או

מסחריות; הצגת שירותים פיננסים, נדל"ניים ורפואיים; תוצרי
מזון או תוצרים מכניים בכל מדית תקשורת למטרות

קמעונאיות; ניהול עסק הקשור בפרויקטי בנייה; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

LYNX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218711 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65529/04/2010



Owners

Name: Participating Monetary Organization S.A.

Address: rue de la Gare, L-7535 MERSCH, Luxembourg

Identification No.: 800083

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

ט"ו אייר תש"ע - 65629/04/2010



Benelux , 12/08/2008 , No.1164920 בנלוקס , 12/08/2008 , מס.1164920

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Participating Monetary Organization S.A.

Address: rue de la Gare, L-7535 MERSCH, Luxembourg

Identification No.: 800083

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; real estate management, leasing of 
real estate; real estate brokers, housing agents; Fund 
investments; mutual funds; securities brokerage 
(stocks and bonds brokerage) and real estate 
brokerage belonging to the industrial sector; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; real 
estate appraisal; financial consultancy; financial 
information; apartment house management; capital 
investments; information services in relation to capital 
investments; organization of collections; fiscal 
valuations (appraisal); fiscal assessments; financing 
services; financial analysis; repair costs evaluation 
[financial appraisal]; renting of every kind of real 
estate; establishment of financial plans in the context 
of real estate; all included in class 36.

ביטוח; עסקאות פיננסים; עסקאות כספיות; עסקאות נדל"ן;
ניהול נדל"ן; השכרת נדל"ן; תיווך בנדל"ן; סוכני נדל"ן; מימון
השקעות; קרנות נאמנות והשקעות; תיווך בניירות ערך (תיווך
במניות ואגרות חוב) ותיווך בנדל"ן השייך לסקטור התעשייתי;
הערכות פיננסיות (ביטוח, בנקאות, נדל"ן), שמאות מקרקעין,
ייעוץ פיננסי, אינפורמציה פיננסית, ניהול בתי מגורים, השקעות
הון, שירותי מידע לגבי השקעות הון, ארגון גביה, הערכת שווי
(אומדן), שומה כספית; שירותים פיננסיים; ניתוח פיננסי; תיקון
הערכת עלויות (אומדן כלכלי ואומדני שווי); השכרת כל סוגי
הנדל"ן; יסוד תוכניות פיננסיות בהקשר של נדל"ן; הנכללים

כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

LYNX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218712 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65729/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Textile floor coverings; carpets; non-textile wall 
coverings and hangings; all included in class 27.

כיסויי רצפה מאריגה; שטיחים; כיסויי קירות ותלייה לא
מאריגה; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218713 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65829/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and valises; bags; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מהחומרים הללו שאינם כלולים
בסוגים אחרים; מזוודות; תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218714 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 65929/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Cotton fabrics; blankets; bed clothes; covers for 
cushions and furniture; fabrics for textile use; towels 
of textile materials; household linen; knitted fabrics; 
textile fabrics; textile fabrics for shoes; nonwoven 
fabrics; bed linen; woolen cloth; textile wall coverings; 
textiles and fabrics for decorating purposes; curtains; 
textile goods not included in other classes; all 
included in class 24.

אריגי כותנה; שמיכות; כיסויים לכריות ורהיטים; אריגים לשימוש
בטקסטיל; מגבות מחומרי טקסטיל; מצעים ביתיים; אריגים
סרוגים; אריגי טקסטיל; אריגי טקסטיל לנעליים; אריגים בלתי
ארוגים; כלי מיטה; בגדי צמר; כיסויי קיר מטקסטיל; טקטסיל
ואריגים לצרכי קישוט; וילונות; טובין מטקסטיל שאינם כלולים

בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218715 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66029/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Furniture; beds; sleeping bags; cushions; mattresses; 
all included in class 20.

ריהוט; מיטות; שקי שינה; כריות ומזרונים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218716 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66129/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Yarns and threads for textile purposes; all included in 
class 23.

מטווה וחוטים למטרות אריגה; הנכללים כולם בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218717 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66229/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Clothing; headgear; hats; footwear; boots; diapers of 
textile materials; socks; stockings; shirts; underwear; 
all included in class 25.

ביגוד; כיסוי ראש; כובעים; הנעלה; מגפיים; חיתולים מחומרי
אריגה; גרביים; גרבי ניילון; חולצות; הלבשה תחתונה; הנכללים

כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218718 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66329/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Downs; feathers; fibers for textile use; padding and 
stuffing materials; wool; all included in class 22.

פוך; נוצות; סיבים לשימוש בטקסטיל; חומרי ריפוד ומילוי; צמר;
הנכללים כולם בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218719 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66429/04/2010



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: OTI - Institut fur Okologie, Technik und 
Innovation abgekurzt OTI

Address: Spengergasse 20, Wien, 1050, Austria

Identification No.: 800081

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

Accessories for clothing, namely zip fasteners, hook 
and pile fasteners; buttons; buckles; hooks and eyes; 
shoulder pads for clothing; all included in class 26.

אביזרים לביגוד, קרי רוכסנים, ווים וסוגרי ערמות; כפתורים;
אבזמים; ווים ולולאות; כריות כתפיים לביגוד; הנכללים כולם

בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

OEKO-TEX

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218720 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66529/04/2010



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: Mars, Incorporated

Address: McLean, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 555

(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

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
herbs; eggs; dairy products; jellies, jams, compotes; 
milk and milk drinks; products prepared for 
consumption and consisting primarily of the aforesaid 
goods; all included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; עשבי תיבול; ביצים; מוצרי חלב; מקפאים,

ריבות, רטבי פירות; חלב ומשקאות חלב; מוצרים מוכנים
לצריכה והמכילים בעיקר את המוצרים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218721 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66629/04/2010



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: Mars, Incorporated

Address: McLean, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 555

(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

Coffee and coffee substitutes; tea, cocoa, drinking 
chocolate; sugar, rice, tapioca, sago; flour and 
preparations made from cereals; cereal bars; pasta; 
noodles; bread, biscuits, cakes, pastry; chocolate; 
confectionery; ice, ices and ice cream; honey, 
treacle; salt, mustard; vinegar; sauces; pesto; 
condiments; herbs; spices; products prepared for 
consumption and consisting primarily of the aforesaid 
goods; all included in class 30.

קפה ותחליפי קפה; תה; קקאו; שוקולד לשתיה; סוכר, אורז,
טפיוקה, סגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; חטיפי דגנים;
פסטה; איטריות; לחם, ביסקוויטים, עוגות, מאפים; שוקולד;
ממתקים; קרח, קרחונים וגלידות; דבש, דמוי דבש; מלח,

חרדל; חומץ; רטבים; פסטו; תבלינים; עשבי תיבול; תבלינים;
מוצרים שהוכנו לצריכה והעשויים בעיקר מהטובין שלעיל;

הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218722 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St.  , Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37  , תל-אביב, ישראל

Identification No.: 512752023מספר זיהוי: 512752023

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות'

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן,
52506, ישראל

Household or kitchen utensils and containers; all 
included in class 21

כלים ומכלים לבית ולמטבח ; הנכללים כולם בסוג 21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218726 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 66829/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 66929/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501086

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Chemical products for industrial purposes; water 
softeners; descaling agents and means, not for 
domestic use; products for the prevention of 
tarnishing or wear, tarnishing and staining of 
glassware, porcelain and earthenware, crockery and 
other kitchenware, as far as not comprised in other 
classes; all aforementioned goods with or without a 
disinfective component; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשייתיות; מרככי מים; אמצעים
וחומרים למניעת אבנית, שלא לשימוש ביתי; מוצרים למניעת
בלאי, עימום והכתמת מוצרי זכוכית, פורצלן, חימר, כלי חרס
וכלי מטבח אחרים, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; כל
הטובים האמורים עם או ללא מרכיב מחטא; הנכללים כולם

בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218730 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 67029/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 67129/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501086

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water decalcifying and descaling 
apparatus; water filtering apparatus; water softening 
apparatus; water filters; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening 
for household use; water treatment filters; all included 
in class 11.

מתקנים ומכשירים, שכולם לבישום, טיהור או רענון האויר;
חלקים ומתאמים עבור הטובין האמורים;   מטהרי אויר

המופעלים באמצעות חשמל לניטרול, צמצום או בקרה של
אלרגנים; מכשיר להסרת והפחתת אבנית במים; מכשיר לסינון
מים; מכשיר לריכוך מים; מסנני מים; מרככי מים; ערכות פילטר
לטיהור מים ולריכוך מים לשימוש ביתי; פילטרים לטיפול במים;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218731 מספר סימן

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 67229/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501086

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: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

Sponsorship of entertainment, sporting and cultural 
activities; charitable fund raising; organisation of 
collections; financing services; financial analysis, 
financial consultancy, evaluation, information and 
management services; fiscal assessments; 
information services relating to financial affairs and 
monetary affairs; all included in class 36.

חסות לפעילויות בידור, ספורט ותרבות; גיוס כספים למטרות
צדקה; ארגון אוספים; שרותי מימון; ניתוח פיננסי; שרותי ייעוץ
פיננסי, הערכה, מידע וניהול; הערכות כספיות; שירותי מידע
בנוגע לארועים פיננסיים ומוניטריים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218732 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 67329/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501086

Priority Date דין קדימה

Provision of business information; advertising; 
business management;  business administration;  
office functions; marketing services; commercial or 
industrial management services; organisation, 
operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; rental and leasing of vending machines; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of consumer goods, namely bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
dishwasher preparations; preparations for removing 
stains; carpet cleaners; soaps; detergents; 
decalcifying and descaling preparations; limescale 
removers, rust removers, fabric softeners, laundry 
additives, water softening preparations; grease 
removers; drain and sink unblocking preparations; 
preparations for prevention of limescale, rust or 
grease; non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; medicated skin care preparations; 
preparations for treatment of acne; depilatory 
preparations; pharmaceutical preparations; 
medicated beverages and confectionery; sanitary 
preparations; antiseptic preparations, anti-bacterial 
preparations, disinfecting preparations; articles 
impregnated with a disinfectant or anti-bacterial 
product; articles impregnated with an antiseptic 
product; insecticides; insect repellents; pesticides; 
rodenticides; miticides; preparations for destroying 
vermin; germicides; deodorants (not for personal 
use); air freshening preparations; air fresheners; all 
included in class 35.

הספקת מידע עיסקי; פרסום; ניהול עיסקי; טיפול בעסקים;
פעולות משרדיות; שירותי שיווק; שירותי ניהול מסחרי

ותעשייתי; ארגון, הפעלה ובקרה על תוכניות נאמנות וסכמות
תמריצים; השכרה והחכרה של מכונות מכירה; הבאה ביחד,
לטובת אחרים, של מגוון מוצרי צריכה, דהיינו תכשירי הלבנה
וחומרים אחרים לכביסה; תכשירים למדיחי  כלים; תכשירים
להסרת כתמים; מנקי שטיחים; סבונים; דטרגנטים;  תכשירים
להורדת ולהפחתת אבנית; תכשירים מסירי משקעי אבנית,
מסירי חלודה, מרככי אריגים, תוספים לכביסה, מרככי מים;
מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת סתימות בביוב ובכיור;

תכשירים למניעת אבנית, חלודה ושמנים, תכשירי טואלט לא
רפואים; תכשירים לטיפול בעור; תכשירים רפואיים לטיפול
בעור; תכשירים לטיפול באקנה; תכשירים להסרת שיער;

תכשירים רפואיים; משקאות דברי מתיקה רפואיים, תכשירים
סנטיריים; תכשירי חיטוי;  תכשירים אנטי בקטריאליים;

תכשירים מחטאים; מוצרים ספוגים בחומרי חיטוי או בחומרים
אנטי בקטריאליים; מוצרים ספוגים בחומרים מחטאים; קוטלי
חרקים; דוחי חרקים; קוטלי מזיקים; קוטלי מכרסמים; קוטלי

קרדיות;  הרחקת חרקים; תכשירים להשמדת והרחקת רמשים;
חומרים קוטלי חיידקים; דיאודורנטים (לא לשימוש אישי);

תכשירים לטיהור אויר; מטהרי אויר; הנכללים כולם בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218737 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 67429/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 67529/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501086

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

Education, advice and training, all in relation to food, 
home consumer products, and personal care and 
healthcare consumer products; education, advice 
and training, all in relation to home care, personal 
care and healthcare management and welfare; 
arranging and conducting of seminars, workshops 
and discussion groups; sporting and cultural 
activities; publication of texts; organisation of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
presentation of works of visual art and literature to 
the public for cultural or educational purposes; 
entertainment services, entertainment information 
services; all included in class 41.

חינוך, ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר למזון, מוצרי צריכה ביתיים,
ומוצרי צריכה אישיים לטיפול אישי ושמירה על הבריאות; חינוך,
ייעוץ והדרכה, הכל בהקשר לניהול וטיפוח הטיפול בבית, טיפול
אישי וטיפול בריאותי ; ארגון וקיום סמינרים, ימי עיון וקבוצות

דיון ; פעילויות ספורט ותרבות; פרסום מסמכים; ארגון תערוכות
למטרות תרבותיות או חינוכיות; הצגת עבודות אמנות חזותית
וספרות לציבור למטרות תרבותיות וחינוכיות ; שירותי בידור,

שירותי מידע בנושאי בידור; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218738 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 67629/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 67729/04/2010



United Kingdom , 28/10/2008 , No.2501086 ממלכה מאוחדת , 28/10/2008 , מס.2501086

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

Cleaning, scouring and abrasive preparations; 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use; laundry preparations; carpet cleaners; 
detergents; soaps; fabric softeners, laundry additives; 
stain removing preparations; prewash and stain 
loosening preparations; starch; laundry blue; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of  limescale, rust or grease; non-
medicated toilet preparations; hair lotions; non-
medicated skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; 
bleaching preparations all for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving; perfumes; essential oils; perfuming 
preparations for the atmosphere; incense and 
incense cones; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח ושפשוף; תכשירי הלבנה וחומרים אחרים
המשמשים לכביסה; תכשירים לכביסה; מנקי שטיחים;

דטרגנטים; סבונים; מרככי אריגים, תוספי לכביסה; תכשירים
להסרת כתמים; תכשירים לקדם כביסה ולשחרור כתמים ;
עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירי הברקה
למטבח ולכלי זכוכית; תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה

לשימוש ביתי; מסירי חלודה, מסירי שמנים; תכשירים לפתיחת
סתימות בביוב ובכיור; תכשירים למניעת אבנית, חלודה

ושמנים, תכשירי טואלט לא רפואים; תרחיצים לשיער; תכשירים
לא רפואיים לטיפול בעור; תכשירים ליופי וקוסמטיקה; קרמים
ותחליבים קוסמטיים; קרמים, ג'ל ותחליבים ללחות; תכשירים
להסרת תאי עור מתים; תכשירי הלבנה כולם לשימוש אישי;
תכשירי גילוח; תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער;
תכשירים, כולל קרמים, ג'ל ומוס, לשימוש לפני, בזמן ואחרי
גילוח; בשמים; שמנים אתריים; תכשירים לבישום האויר;
קטורות וקונוסים של קטורת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218739 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 67829/04/2010



Owners

Name: Reckitt Benckiser S.a.r.l.

Address: 39 Blvd. Joseph II  , Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 69524

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 67929/04/2010



Electronic components, namely, capacitors and 
transistors; computer hardware and software for 
providing the following functions, namely providing 
diagnostic testing analyses for data and 
telecommunications networks; computer hardware 
and software for simulating, monitoring, testing, or 
capturing data on a telephony network; 
communications hardware and software for 
convergence of telecommunication and Internet 
protocol networks, data and telecommunications 
database systems for use with telecommunications 
networks; routers for use in telephony and data 
networks; digital packet switches for use with 
telecommunications networks; computer hardware, 
software and firmware which comprises a distributed, 
high-speed, intelligent packet switch providing 
connectivity, message routing and distribution for 
distribution telecommunications protocols; computer 
hardware and software for text and multimedia 
messaging applications and routing; computer 
processors, computer hardware and software 
interface network analysis and management software 
and hardware in the nature of network diagnostics, 
simulation, protocol analysis, operating system 
program monitors and network communications 
analyzers; telecommunications equipment, namely 
telecommunications switching equipment, and 
computer hardware and software comprising data 
and image communications network to allow users in 
a local area to interface with existing 
telecommunications networks; computer processors 
servers, workstations, peripherals and software for 
use therewith to act as a switching system and 
network; local and wide area network communication 
equipment for conformance, performance and 
diagnostic, analysis and simulation; computer 
hardware and software comprising network 
management tools and interfaces, namely remote 
monitoring, protocol conversion, switching apparatus, 
and adjunct communication processors and 
computers, namely, external computing or 
processing platforms to be used in conjunction with 
said network management tools; All included in class 
9

רכיבים אלקטרוניים, דהיינו, קבלים ורכיבים אלקטרוניים
המשמשים להגברת מתח; חומרה ותוכנת מחשב לאספקת
הפונקציות הבאות, דהיינו אספקת ניתוח ואבחנה על בסיס

בדיקה של רשתות תקשורת ומידע; חומרה ותוכנת מחשב עבור
סימולציה, ניטור, בדיקה, או איסוף מידע על רשת טלפונית;
חומרה ותוכנת תקשורת להתכנסות של רשתות תקשורת

ופרוטוקול אינטרנט, מערכות מאגרי מידע ותקשורת לשימוש
עם רשתות תקשורת;  נתבים לשימוש במערכות טלפוניה

ומידע; מתגי חבילות דיגיטליות לשימוש עם רשתות תקשורת;
חומרה, תוכנה וקושחת מחשב הכוללת מתג אינטיליגנטי,
מבוזר, בעל יכולת תקשורת מהירה, לאספקת חיבור מהיר,

ניתוב הודעות והפצה לצורך הפצת פרוטוקולי תקשורת; חומרה
ותוכנת מחשב לאלפליקציות טקסט ומולטימדיה ולניתובן;

מעבדי מחשב, ניתוח וניהול של חומרה ותוכנת מחשב, רשת
ממשק תוכנה מסוג ניתוח רשתות, סימולציה, ניתוח פרוטוקול,
פיקוח על תוכניות מערכות הפעלה ומנתחי רשתות תקשורת;
ציוד תקשורת, דהיינו מתגי תקשורת, וחומרה ותוכנת מחשב

הכוללת רשתות תקשורת מידע ותמונות המאפשרות
למשתמשים באיזור מקומי להתממשק עם רשתות תקשורת
קיימות; שרתי מעבדי מחשבים, עמדות עבודה, ציוד הקפי

ותוכנה לשימוש עם טובין אלו לצורך מערכת ורשת מתג; ציוד
תקשורת מקומי ומרוחק לצורך התאמה, ביצוע  ואיבחון, ניתוח
וסימולציה; חומרה ותוכנת מחשב הכוללת כלים וממשקים
לניהול רשתות, דהיינו פיקוח מרחוק, המרת פרוטוקול, ציוד

מתגים, ומעבדי תקשורת ומחשבים נלווים, שהם, מחשוב חיצוני
או פלטפורמות עיבוד לשימוש בשילוב עם כלי ניהול התקשורת

המפורטים; הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

TEKELEC

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218754 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68029/04/2010



Owners

Name: Tekelec

Address: 5200 Paramount Parkway, Morrisville, North 
Carolina , 27560, U.S.A.

Identification No.: 800091

(California 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 68129/04/2010



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

Bio-absorbable hemostat; all included in class 5. עוצר דימום ביו-ספיג; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CYTADEL

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218756 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68229/04/2010



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: Travelodge Hotels Limited

Address: Sleepy Hollow,  Aylesbury Road,  Thame , 
Oxfordshire, OX9 3AT, United Kingdom

Identification No.: 800090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel reservation services; 
restaurant, bar and catering services; provision of 
holiday accommodation; booking and reservation 
services for restaurants and holiday accommodation; 
retirement home services; creche services; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; מגורים זמניים; שירותי
הזמנת מקום בבתי מלון; שירותי מסעדה, בר והסעדה; אספקת

מגורי חופשה; שירותי הזמנת מקום מראש והזמנת מקום
למסעדות ולמגורי חופשה; שירותי בתי אבות; שירותי מעון

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

TRAVELODGE

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218757 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68329/04/2010



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

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel reservation services; 
restaurant, bar and catering services; provision of 
holiday accommodation; booking and reservation 
services for restaurants and holiday accommodation; 
retirement home services; creche services; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; מגורים זמניים; שירותי
הזמנת מקום בבתי מלון; שירותי מסעדה, בר והסעדה; אספקת

מגורי חופשה; שירותי הזמנת מקום מראש והזמנת מקום
למסעדות ולמגורי חופשה; שירותי בתי אבות; שירותי מעון

לתינוקות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218758 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68429/04/2010



Owners

Name: Travelodge Hotels Limited

Address: Sleepy Hollow,  Aylesbury Road,  Thame , 
Oxfordshire, OX9 3AT, United Kingdom

Identification No.: 800090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 68529/04/2010



Switzerland , 29/09/2008 , No.577512 שוויץ , 29/09/2008 , מס.577512

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: Balkis SA

Address: 56, Rue du Rhone, 1204 Geneva , Switzerland

Identification No.: 800093

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

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith included in class 
14; figurines and statuettes of precious metals; 
jewelry, medals, rings, bracelets, chains, necklaces, 
ornaments, precious stones, diamonds, pearls; 
timepieces and chronometric instruments; watches, 
wristwatches, mechanical watches, chronographs, 
chronometers, their parts and accessories included in 
class 14; hands, watch cases, dials, watchbands, 
watch springs, movements for clocks and watches, 
barrels, watch chains, watch crystals; presentation 
cases for clock and watch-making, cases for clock 
and watch-making; all included in class 14

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשוים מחומרים אלו או
מצופים בהם הנכללים בסוג 14; דמויות ופסלונים העשויים

ממתכות יקרות; תכשיטים, מדליות, טבעות, צמידים,
שרשראות, ענקים, עדיים, אבנים יקרות, יהלומים, פניניםף
חפצי מדידת זמן ומכשירים כרונומטריים; שעונים, שעוני יד,
שעונים מכניים, שעוני עצר, מדי זמן, חלקיהם ואביזריהם

הנלווים הנכללים בסוג 14; מחוגים, קופסאות שעונים, חוגות,
רצועות שעון, קפיצי שעונים, מנגנוני שעונים, גלילים, שרשראות
שעונים, אבנים לשעונים; תיבות תצוגה עבור שעונים ועשיית
שעונים, קופסאות עבור שעונים ועשיית שעונים; הנכללים כולם

בסוג 14

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

BALKIS

Application Date 16/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218759 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68629/04/2010



Owners

Name: PLZENSKY PRAZDROJ, A.S.

Address: Plzen, Czech Republic

Identification No.: 36228

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

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

בירות, מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומיני תמציות אחרים

להכנת משקאות; הכלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

KOZEL

Application Date 17/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218769 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68729/04/2010



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: BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Address: Via Italia 2, 13900 Biella, Italy

Identification No.: 800098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services of data transmission to be rendered also by 
means of a global network; all included in class 38.

שירותים של העברת נתונים הניתנים גם באמצעות רשת
גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

SELLA

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218771 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68829/04/2010



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: BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Address: Via Italia 2, 13900 Biella, Italy

Identification No.: 800098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 (recorded), magnetic data 
carriers, including magnetic and encoded cards; 
calculating machines; data processing equipment 
and computers; all included in class 9.

תכנת מחשב (מוקלטת), נשאי נתונים מגנטיים, כולל כרטיסים
מגנטיים ומקודדים; מכונות חישוב; ציוד לעיבוד נתונים

ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SELLA

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218773 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 68929/04/2010



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: BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Address: Via Italia 2, 13900 Biella, Italy

Identification No.: 800098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; information and consultancy
services in the finance and banking field to be
rendered also through the internet; all included in
class 36.

ביטוח; עסקים פיננסים; עסקי כספים; עסקי נדל"ן;  שירותי
מידע ויעוץ בתחום הפיננסים ובנקאות הניתנים גם דרך

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

SELLA

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218774 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69029/04/2010



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: BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Address: Via Italia 2, 13900 Biella, Italy

Identification No.: 800098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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 (recorded), magnetic data 
carriers, including magnetic and encoded cards; 
calculating machines; data processing equipment 
and computers; all included in class 9.

תכנת מחשב (מוקלטת), נשאי נתונים מגנטיים, כולל כרטיסים
מגנטיים ומקודדים; מכונות חישוב; ציוד לעיבוד נתונים

ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218775 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69129/04/2010



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: BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Address: Via Italia 2, 13900 Biella, Italy

Identification No.: 800098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; information and consultancy
services in the finance and banking field to be
rendered also through the internet; all included in
class 36.

ביטוח; עסקים פיננסים; עסקי כספים; עסקי נדל"ן;  שירותי
מידע ויעוץ בתחום הפיננסים ובנקאות הניתנים גם דרך

האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218777 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69229/04/2010



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: BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

Address: Via Italia 2, 13900 Biella, Italy

Identification No.: 800098

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Services of data transmission to be rendered also by 
means of a global network; all included in class 38.

שירותים של העברת נתונים הניתנים גם באמצעות רשת
גלובלית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218779 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69329/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,601 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,601

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Medical services, namely, cardiac and vascular 
therapeutic, prognostic, and diagnostic testing 
services; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שהם, שרותי בדיקה, טיפול, חיזוי, ואבחון
של הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

CORSIGN

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218783 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69429/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,601 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,601

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Medical apparatus and instruments for cardiac and 
vascular prognostic, therapeutic, and diagnostic 
testing; diagnostic tests or test kits comprised for 
biological sample collection and storage for medical 
laboratory use, namely, for use in analysis of gene 
expression, genetics, single nucleotide 
polymorphism, haplotypes, proteins, and other 
analytes in biological samples, for the diagnosis of 
diseases, for the monitoring and prediction of disease 
incidence and progression, and for determining drug 
responses; all included in class 10.

כלים ומכשירים רפואיים לחיזוי, טיפול ובדיקת אבחון של הלב
ושל כלי הדם; בדיקות לאבחון או ערכות בדיקה המיועדות
לאיסוף דגימות ביולוגיות ואחסון לשימוש במעבדה רפואית,
כלומר, לשימוש בניתוח של ביטוי גן, גנטיקה, ריבוי צורות של
נוקליאוטיד יחיד, הפלוטיפים, פרוטאינים, ואנליטים אחרים
בדגימות ביולוגיות, לאבחון מחלות, לניטור ולחיזוי שכיחות

והתקדמות מחלות, ולקביעת תגובות לתרופות; הנכללים כולם
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

CORSIGN

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218784 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69529/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,601 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,601

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(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

Diagnostic medical reagents, chemicals and 
biological materials both as spatially defined arrays 
and solutions or reagents for medical laboratory use 
in diagnosing, monitoring, and predicting diseases 
and for measuring or predicting response to therapy 
of cardiac and vascular diseases; all included in class 
5.

מגיבים כימיים מאבחנים, כימיכלים וחומרים ביולוגיים שניהם
בין כמוגדרים באופן מרחבי כמערך נתונים ופתרונות ובין

כמגיבים כימיים לשימוש מעבדה רפואית באבחון, ניתור וחיזוי
מחלות ועבור מדידה או חיזוי תגובה לטיפול במחלות לב וכלי

דם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CORSIGN

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218785 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69629/04/2010



U.S.A. , 17/09/2008 , No.77/572,601 ארה"ב , 17/09/2008 , מס.77/572,601

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: CardioDx, Inc.

Address: Palo Alto, CA, U.S.A.

Identification No.: 67827

(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

Computer software for diagnostic, prognostic, and 
therapeutic testing of medical patients; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב לאבחון, חיזוי ותרפיה של מטופלים רפואיים;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

CORSIGN

Application Date 18/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218786 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69729/04/2010



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

Bio-absorbable hemostat; all included in class 5. עוצר דימום ביו-ספיג; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

EVARREST

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218792 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69829/04/2010



Canada , 21/08/2008 , No.1,408,220 קנדה , 21/08/2008 , מס.1,408,220

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: BRAINHUNTER INC.

Address: 2Sheppard Avenue East, Toronto, Ontario, 257, 
Ontario , Canada

Identification No.: 800104

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 and applications for use by 
employers, staffing agencies and job seekers, 
including employees and contract personnel, for use 
in the field of Human Capital Management 
encompassing recruiting, managing, administration, 
developing and retaining and out-placing personnel; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב ויישומים עבור שימוש על ידי מעסיקים, סוכנויות
כוח אדם ומחפשי עבודה, לרבות עובדים ועובדי קבלן, לשימוש
בתחום של ניהול גיוס מקיף של הון אנושי, ניהול, אמרכלות,
פיתוח ושמירה ומיקום חיצוני של כוח אדם; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

BRAINHUNTER

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218800 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 69929/04/2010



Owners

Name: LANGELLA UOMO S.R.L.

Address: Isola 7 Lotto 714, NAPLES, 80035, Italy

Identification No.: 800094

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

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218801 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 70029/04/2010



U.S.A. , 19/08/2008 , No.77550924 ארה"ב , 19/08/2008 , מס.77550924

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: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(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

Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods 
and dietary supplements for human consumption, 
plant and herb extracts for medicinal purposes; all 
included in class 5.

תוספות תזונה, תוספות וויטמינים ומינראלים, תוספות מזון
לשימוש באוכל ותוספות דיאטטיות לצריכת בני אדם, תמציות
צמחים ועשבים למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218810 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 70129/04/2010



U.S.A. , 19/08/2008 , No.77550924 ארה"ב , 19/08/2008 , מס.77550924

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: MonaVie LLC

Address: 10855 South River Front PKWY  , South 
Jordan, Utah, 84095, U.S.A.

Identification No.: 69677

(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

Juice, namely fruit juices; energy drinks; all included 
in class 32.

מיץ, דהיינו מיצי פירות; משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218811 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 70229/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 70329/04/2010



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: Falcon Machine Tools Co., Ltd.

Address: No. 12, Lung Shan 2nd St., Sih De Tsun, Ta-Ya 
Township, Taichung, Taiwan

Identification No.: 800105

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

Metal working machines, namely, lathes, grinding 
machines, milling machines, machine presses, 
cutting machines, drilling machines, tapping 
machines, sawing machines, boring machines, 
machining centers, turning centers, planing 
machines, punching machines, casting machines; 
woodworking machines, namely, wood drilling 
machines, wood grinding machines, wood milling 
machines, wood planing machines, wood sawing 
machines; machine parts, namely, blades, 
grindstones, bearings, broaches, reamers, tool bits 
for machines, milling cutters; bulldozers, electric 
motors for machines, direct current motors, injection 
plastic molding machines, industrial robots, industrial 
robots arms; all included in class 7.

מכונות לעיבוד מתכות, שהן, מחרטות, משחזות, מטחנות,
מכבשים, מכונות חיתוך, מקדחות, מכונות תברוג, מנסרות,
מכונות לקידוח חורים, מרכזי מיכון, מרכזי סיבוב, מקצעות,
מכונות ניקוב, מכונות יציקה; מכונות נגרות, שהן, מכונות

לקידוח עץ, מכונות להשחזת עץ, מכונות לטחינת עץ, מכונות
להקצעת עץ, מכונות לניסור עץ; חלקי מכונות, שהם, להבים,
אבני-משחזת, מיסבים, מנקבים, מקדדים, כלי חיתוך למכונות,
חותכים למטחנות; דחפורים, מנועים חשמליים למכונות, מנועי
זרם ישר, מכונות הזרקה לעיצוב פלסטיק, רובוטים תעשייתיים,

זרועות לרובוטים תעשייתיים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218819 מספר סימן

Application Date 20/02/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 70429/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40254

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40254

Priority Date דין קדימה

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM PRE

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218820 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 70529/04/2010



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

Scientific and technological services and research, 
consultancy and design services relating thereto; 
design and development of computer hardware and 
software; computer services, namely provision of 
computer programs in data networks, in particular in 
the Internet and worldwide web; provision of access 
to databases; online services, in particular online 
services in connection with computer hardware and 
software; design, compiling, installation, maintenance 
and upgrading of communications software; 
developing and updating computer software, 
developing programs for data processing; hiring out 
computer software; hiring out data processing 
equipment; hiring out access time to databases; 
provision of and access to data networks, in 
particular to the Internet, to Internet forums, the 
worldwide web and to server services; providing 
computer software that may be downloadable from a 
global computer network; installation, maintenance 
and repair of computer software and 
telecommunications software; computer services; 
computer programming services; website hosting; 
providing websites; providing websites featuring 
information and links to other websites in the fields of 
computers, computing, telecommunications 
equipment, technologies and services, and a broad 
range of fields of general interest; application service 
provider services; hosting websites for others 
featuring personal calendars, address books and 
scheduling; consultation in the fields of information 
technology, mobile computers, embedded 
computers, computer software, telecommunications 
and electronic communications networks; design of 
mobile computers, embedded computers, computer 
software and hardware for others; computer services, 
namely providing search engines for obtaining data 
on electronic communications networks in the field of 
handheld computers; providing an interactive web 
site featuring news and information about handheld 
computers, desktop computer software and handheld 
computer software, mobile telephones, digital 
technologies and wireless services for handheld 
computers via electronic communications networks; 
design of computer hardware, software and firmware 
for others; application service provider featuring data 
security software applications which secure, protect, 
encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and 
transmit electronic data, electronic mail, 
communications and copyrighted material in 
electronic form.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר, ייעוץ ותכנון בהתייחס
עליהם; תכנון ופיתוח תוכנות וחומרות מחשב; שירותי מחשב,
דהיינו מתן תוכנות מחשב ברשתות מידע, במיוחד באינטרנט

וברשת כלל-עולמית; מתן גישה למאגרי מידע; שירותים
מקוונים, בפרט שירותים מקוונים בהקשר לחומרת ותוכנת
מחשב; תכנון, עריכה, התקנה, אחזקה ושדרוג של תוכנות
תקשורת; פיתוח ועדכון תוכנות מחשב, פיתוח תוכנות עבור
עיבוד נתונים; השכרת תוכנות מחשב; השכרת ציוד לעיבוד
נתונים; השכרת זמן גישה למאגרי מידע; מתן וגישה לרשתות
מידע, בפרט לאינטרנט, לפורומים באינטרנט, לרשת הכלל-
עולמית ולשירותי שרת; מתן תוכנות מחשב שניתנות להורדה
מרשת מחשב גלובאלי; התקנה, אחזקה ותיקון של תוכנות
מחשב ותוכנות עבור טלקומוניקציה; שירותי מחשב; שירותי

תכנות מחשב; אחסון אתרים; אספקת אתרים; מתן אתרים עם
מידע וקישורים לאתרים אחרים בתחום המחשבים, מחשוב,
ציוד לטלקומוניקציה, טכנולוגיות ושירותים, וכן מגוון רחב של
תחומי עניין כלליים; שירותים של ספקי שירות יישומים; אחסון

אתרים עבור אחרים הכוללים לוחות שנה אישיים, פנקסי
כתובות ולוח זמנים; ייעוץ בתחומים של טכנולוגיית מידע,
מחשבים ניידים, מערכות מחשב משובצות, תוכנות מחשב,
טלקומוניקציה ורשתות תקשורת אלקטרוניות; תכנון של

מחשבים ניידים, מערכות מחשב משובצות, תוכנת וחומרת
מחשב עבור אחרים; שירותי מחשב, דהיינו מתן מנועי חיפוש
עבור מידע ברשתות תקשורת אלקטרוניות בתחום של מחשבי
כף היד; מתן אתר אינטראקטיבי עם חדשות ומידע לגבי מחשבי
כף היד, תוכנות למחשב שולחני ולמחשבי כף היד, טלפונים
ניידים, טכנולוגיות דיגיטאליות ושירותים אל-חוטיים עבור
מחשבי כף היד דרך רשתות תקשורת אלקטרוניות; תכנון
חומרת, תוכנת וקשחת מחשב עבור אחרים; ספק שירות
יישומים עם יישומי תוכנות לאבטחת מידע אשר מאבטחים,
מגנים, מצפינים, מפענחים, מאמתים, מפקחים, עוקבים

ומעבירים מידע אלקטרונית, דואר אלקטרוני, תקשורת וחומר
עם זכויות יוצרים בצורה אלקטרונית ; הנכללים כולם בסוג 42.

ט"ו אייר תש"ע - 70629/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

ט"ו אייר תש"ע - 70729/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40254

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40254

Priority Date דין קדימה

Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
electronic and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, text, graphics, sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; calculating machines, 
data processing equipment; computers; computer 
hardware; mobile computers; handheld computers; 
tablet computers; personal digital assistants; 
electronic organizers, electronic notepads; computer 
memories; computer storage hardware; circuit 
boards; integrated circuits; semiconductors; memory 
cards; computer peripherals; computer monitors; 
computer keyboards; input boards; input devices; 
storage devices; computer displays; communications 
hardware; telecommunications hardware; 
telephones; mobile telephones; pagers; mobile and 
handheld communications devices for sending and 
receiving data, information and other digital content, 
including audio and video content; videophones; 
photographic and video cameras; audio players; 
video players; multimedia players; receivers; 
transceivers; recorders; cameras; computer software; 
computer communications software; computer 
software, namely, prerecorded computer programs 
for personal information management, database 
management software, character recognition 
software, telecommunications software, telephony 
management software, electronic mail and 
messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
computer game programs; video games; 
downloadable computer and video games; 
downloadable music, audio, video and entertainment 
related content; Internet appliances; computer 
carrying cases; accessories, parts and cases for all 
the foregoing; instruction manuals in electronic form 
supplied with the foregoing; all included in Class 9.

מנגנונים ומכשירים לצורכים מדעיים, לצורכי צילום, אומנות
הקולנוע, לצורכים אופטיים, אלקטרוניים ולימודיים; מנגנונים

עבור הקלטת, העברת או שכפול של נתונים, טקסטים, גרפיקה,
צלילים או תמונות; נשאי מידע מגנטי, תקליטורי הקלטה;

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; חומרת מחשבים;
מחשבים שולחניים; עזרים דיגיטאליים אישיים; יומנים

אלקטרוניים, דפדפות אלקטרוניות; זיכרונות למחשבים; חומרת
אחסון מחשב; לוחות מעגל; מעגלים משולבים; מובילים

למחצה; כרטיסי זיכרון; ציוד היקפי למחשבים; מסכי מחשב;
מקלדות למחשבים; לוחות קלט; התקני קלט; התקני אחסון;
תצוגות מחשב;חומרת תקשורת; חומרה עבור טלקומוניקציה;
טלפונים; טלפונים ניידים; איתוריות; מכשירי תקשורת ניידים
ולכף היד עבור העברת וקבלת נתונים, מידע ותוכן דיגיטאלי
אחר, הכולל תוכן אודיו (שמע) ווידיאו; וידאופונים; מצלמות
פוטוגראפיות ווידיאו; נגני אודיו (שמע); נגני וידיאו; נגני

מולטימדיה; מקלטים; משדרים-מקלטים; מקליטים; מצלמות;
תוכנת מחשב; תוכנת תקשורת למחשבים; תוכנת מחשב,

דהיינו, תוכנות מחשב מוקלטות מראש עבור ניהול מידע אישי,
תוכנת ניהול מאגר מידע, תוכנה עבור זיהוי אות, תוכנה עבור
טלקומוניקציה, תוכנה עבור ניהול טלפוניה, תוכנה עבור דואר
אלקטרוני והודעות אלקטרוניות, תוכנה עבור איתור, תוכנה
עבור תיאום מאגרי מידע, תוכנות מחשב עבור גישה,  דפדוף
וחיפוש במאגרי מידע מקוונים; תוכנות משחקי מחשב; משחקי
וידיאו; משחקי מחשב ווידיאו הניתנים להורדה; תוכן הניתן
להורדה של מוזיקה, אודיו (שמע), וידיאו ומתחום הבידור;

מכשירי אינטרנט; תיקים לנשיאת מחשבים; אביזרים, חלקים
ותיקים עבור כל האמור לעיל; חוברות הדרכה בצורה

אלקטרונית מסופקות עם כל האמור לעיל; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM PRE

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218821 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 70829/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 70929/04/2010



U.S.A. , 30/12/2008 , No.77/641,384 ארה"ב , 30/12/2008 , מס.77/641,384

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: Zeemote, Inc.

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

Identification No.: 69794

(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

Computer software and hardware for customizing, 
controlling, and delivery of content to wireless and 
mobile devices, namely, cell phones, personal digital 
assistants, mobile gaming devices, and laptops; all 
included in class 9.

תוכנת וחומרת מחשב להתאמה אישית, שליטה, ומשלוח של
תוכן למתקנים אלחוטיים וניידים, שהם, טלפונים סלולריים,
עזרים דיגיטליים אישיים, מתקני משחק ניידים, ומחשבים

נישאים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

ZEEKEY

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218822 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71029/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40254

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40254

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

Communications and telecommunications services; 
cellular telephone services; paging services; two-way 
calling services; transmission of data and information 
via telecommunications devices; providing websites 
featuring information and links to other websites in 
the fields of communications or telecommunications; 
providing websites featuring information and links to 
other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products 
and services; providing search engines; digital 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
signals, messages and information; electronic 
transmission of streamed or downloadable files; 
providing multiple-user access to electronic 
communications networks; telecommunication 
services, namely providing wireless 
telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services; electronic mail services; 
electronic bulletin board services for transmission of 
messages among computer users concerning a wide 
range of information of general interest to 
consumers; electronic transmission of electronic 
data, electronic mail, digital and electronic 
communications in electronic form featuring 
encryption and decryption; electronic transmission of 
computer software of others by means of electronic 
communications networks; information, consultancy 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services including such services provided on-line or 
via the Internet or extranets; all included in Class 38

תקשורת ושירותי טלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת
אלקטרונית למרחקים); שירותי טלפון סלולאריים; שירותי

איתורית; שירותי קריאה דו-כיוונית; העברת מידע ונתונים דרך
מכשירי טלקומוניקציה; הקמת אתרי אינטרנט עם מידע

וקישורים לאתרים אחרים בתחומים של תקשורת
וטלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים);
הקמת אתרי אינטרנט עם מידע וקישורים לאתרים אחרים

בתחומים של מחשבים, מחשוב, וכן מוצרי ושירותי תקשורת או
טלקומוניקציה; אספקת מנועי חיפוש; העברה דיגיטאלית של
קול, נתונים, תמונות, אודיאו (שמע), וידיאו, איתות, הודעות
ומידע; העברה אלקטרונית של קבצים מוזרמים או הניתנים

להורדה;  אספקת גישה למספר משתמשים לרשתות תקשורת
אלקטרוניות; שירותי טלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת

אלקטרונית למרחקים), דהיינו מתן חיבורי טלקומוניקציה אל-
חוטיים לרשתות תקשורת אלקטרוניות; העברה אל-חוטית של
הודעות דיגיטאליות, שירותי איתורית; שירותי דואר אלקטרונית;

שירותי לוח מודעות אלקטרוני עבור העברת הודעות בין
משתמשי מחשב בנוגע למגוון רחב של נתונים כלליים עבור
צרכנים; העברה אלקטרונית של נתונים אלקטרוניים, דואר

אלקטרוני, תקשורת דיגיטאלית ואלקטרונית בגרסה אלקטרונית
הכוללת הצפנה ופענוח; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב
של אחרים ע"י רשתות תקשורת אלקטרוניות; מידע, ושירותי
ייעוץ והמלצה בנוגע לכל השירותים האמורים לעיל כולל

שירותים מקוונים או המסופקים דרך האינטרנט או האקסטרה-
נט (רשת תקשורת פנימית שמסוגלת להתקשר עם גורמים

חיצוניים בעזרת האינטרנט); הכל נכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM PRE

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218823 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71129/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

ט"ו אייר תש"ע - 71229/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40254

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40254

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: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

Education; providing of training; publishing services, 
namely, providing an online magazine in the field of 
handheld computers and wireless devices; providing 
websites in the fields of entertainment or education; 
entertainment services; all included in Class 41.

חינוך; נתינת הדרכה; שירותים של הוצאה לאור, דהיינו,
אספקת כתב-עת מקוון העוסק בתחום של מחשבי כף היד

ומכשירים אל-חוטיים; אספקת אתרי אינטרנט בתחום של בידור
וחינוך; שירותי בידור; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM PRE

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218824 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71329/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40254

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40254

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; retail sales in the fields of computers, 
computing products, communications products, and 
educational materials, peripherals and accessories, 
such services provided in person, via telephone, 
mail, the Internet, or communications networks; 
arranging and conducting live or electronic trade 
shows in the fields of computers, computer 
peripherals, telecommunications devices and 
services, mobile, handheld and wireless 
communications devices and services, and 
information technologies; promotion of the goods and 
services of others by placing advertisement and 
promotional displays in an electronic site accessed 
via electronic communications networks; promoting 
the goods and services of others by providing a 
websites featuring information and links to other 
websites in the field of advertising or business; 
computerized online ordering services featuring 
handheld computers, handheld, mobile and wireless 
communications devices, software, accessories, 
peripherals and services therefore, and books, 
music, videos and games; all included in Class 35.

פרסום; מכר בקמעונות בתחומי המחשבים, מוצרי מחשוב,
מוצרי תקשורת, וחומרים חינוכיים, ציוד היקפי ואביזרים,

שירותים המסופקים באופן אישי, דרך טלפון, דואר, אינטרנט,
או רשתות תקשורת; ארגון ועריכת תערוכות אקטואליות או
אלקטרוניות בתחומים של מחשבים, ציוד היקפי למחשבים,

שירותים והתקנים בתחום הטלקומוניקציה (טכנולוגיה
לתקשורת אלקטרונית למרחקים), התקנים ושירותים ניידים,
המוחזקים בכף היד ואל-חוטיים עבור תקשורת, וטכנולוגיות

מידע; קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי הצבת פרסומים
ותצוגות שיווקיות באתר אלקטרוני הנגיש ע"י רשתות תקשורת
אלקטרוניות; קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי הקמת
אתרי אינטרנט עם מידע וקישורים לאתרים אחרים בתחום
הפרסום והעסקי; שירותי הזמנות מקוונים של מחשבי כף יד,
מכשירי תקשורת ניידים, המוחזקים בכף היד ואל-חוטיים,
תוכנה, אביזרים, ציוד היקפי ושירותים בעבורם, וספרים,

מוזיקה, וידיאו ומשחקים, הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM PRE

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218825 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71429/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

ט"ו אייר תש"ע - 71529/04/2010



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: Kompan A/S

Address: Korsvangen 11, Ringe, 5750, Denmark

Identification No.: 800107

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; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; play equipment for playgrounds; 
playground equipment and play equipment, including 
outdoor play equipment; electronically controlled 
playthings and electronically controlled play and 
playground equipment; parts, accessories and fittings 
for all the aforesaid goods (not included in other 
classes); all included in class 28.

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שלא נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; ציוד משחק למגרשי
משחקים; ציוד למגרשי משחקים וציוד למשחק, כולל ציוד

למשחק בחוץ; צעצועים הנשלטים אלקטרונית ומשחקים וציוד
למגרשי משחקים הנשלטים אלקטרונית; חלקים, אביזרים
ומתאמים עבור כל הסחורות הנזכרות לעיל (שלא נכללים

בסוגים אחרים); הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

KOMPAN

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218826 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71629/04/2010



Switzerland , 21/08/2008 , No.575912 שוויץ , 21/08/2008 , מס.575912

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: Snyper SA

Address: rue du Rhone 67, Geneva, 1204, Switzerland

Identification No.: 70521

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

Timepieces and chronometric instruments; watches, 
wristwatches, mechanical wristwatches, 
chronographs, stop watches; clock and watch hands, 
watch cases, dials, watch bands, watch springs, 
clock and watch movements, barrels, watch chains, 
watch crystals; watch and clock presentation cases, 
cases for clocks and watches; all included in class 
14.

מכשירים למדידת זמן ומכשירים מודדי זמן מדוייקים במיוחד;
שעונים, שעוני יד, שעוני יד מכניים, שעונים מודדי זמן בעלי
אופציית שעון עצר, שעוני עצר; מחוגים לשעונים ולשעוני קיר,
קופסאות לשעונים, חוגות, רצועות לשעונים, קפיצים לשעונים,
מכאניזם פנימי לשעונים ולשעוני קיר, מכלים גליליים המכילים
את הקפיץ המרכזי של השעון, שרשראות לשעונים, שעוני
קריסטל; קופסאות תצוגה לשעונים ולשעוני קיר, קופסאות

לשעונים ולשעוני קיר; הכלולים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218827 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71729/04/2010



U.S.A. , 21/08/2008 , No.77/553,130 ארה"ב , 21/08/2008 , מס.77/553,130

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: Finisar Corporation

Address: Moffett Park Drive 1389, Sunnyvale, California, 
940891133, U.S.A.

Identification No.: 51313

(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

Testing services, namely performing testing, 
interoperability and performance verification of 
products and solutions of others, including servers, 
storage and networking interfaces, and protocols; 
and providing solutions to correct errors found in the 
products of others, including debug, analysis and 
regression information; all included in class 42.

שירותי בדיקה, דהיינו ביצוע בדיקה, שילוב רשתות קשר
ואימות ביצוע של מוצרים ופתרונות של אחרים, כולל שרתים,
ממשקי אחסון ורישות, ופרוטוקולים; ואספקת פתרונות לתיקון
טעויות שנמצאו במוצרים של אחרים, כולל מידע ניפוי באגים,

ניתוח ונסיגה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218838 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71829/04/2010



U.S.A. , 21/08/2008 , No.77/553,130 ארה"ב , 21/08/2008 , מס.77/553,130

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: Finisar Corporation

Address: Moffett Park Drive 1389, Sunnyvale, California, 
940891133, U.S.A.

Identification No.: 51313

(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, namely conducting courses, 
seminars, and workshops in the fields of design, 
development, testing and support of computer 
hardware and software for the management, 
analysis, troubleshooting, measuring and monitoring 
of storage area networks, computer networks and 
communication networks; all included in class 41.

שירותי חינוך, דהיינו עריכת קורסים, סמינרים, וסדנאות בתחום
העיצוב, תכנון, בדיקה ותמיכה בחומרה ותוכנת מחשבים

לניהול, ניתוח, איתור וטיפול בבעיות, מדידה וניטור של רשתות
אזורי אחסון, רשתות מחשב ורשתות תקשורת; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 22/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218841 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 71929/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40,253

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40,253

Priority Date דין קדימה

Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
electronic and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, text, graphics, sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; calculating machines, 
data processing equipment; computers; computer 
hardware; mobile computers; handheld computers; 
tablet computers; personal digital assistants; 
electronic organizers, electronic notepads; computer 
memories; computer storage hardware; circuit 
boards; integrated circuits; semiconductors; memory 
cards; computer peripherals; computer monitors; 
computer keyboards; input boards; input devices; 
storage devices; computer displays; communications 
hardware; telecommunications hardware; 
telephones; mobile telephones; pagers; mobile and 
handheld communications devices for sending and 
receiving data, information and other digital content, 
including audio and video content; videophones; 
photographic and video cameras; audio players; 
video players; multimedia players; receivers; 
transceivers; recorders; cameras; computer software; 
computer communications software; computer 
software, namely, prerecorded computer programs 
for personal information management, database 
management software, character recognition 
software, telecommunications software, telephony 
management software, electronic mail and 
messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases; 
computer game programs; video games; 
downloadable computer and video games; 
downloadable music, audio, video and entertainment 
related content; Internet appliances; computer 
carrying cases; accessories, parts and cases for all 
the foregoing; instruction manuals in electronic form 
supplied with the foregoing; all included in Class 9.

מנגנונים ומכשירים לצורכים מדעיים, לצורכי צילום, אומנות
הקולנוע, לצורכים אופטיים, אלקטרוניים ולימודיים; מנגנונים

עבור הקלטת, העברת או שכפול של נתונים, טקסטים, גרפיקה,
צלילים או תמונות; נשאי מידע מגנטי, תקליטורי הקלטה;

מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; חומרת מחשבים;
מחשבים שולחניים; עזרים דיגיטאליים אישיים; יומנים

אלקטרוניים, דפדפות אלקטרוניות; זיכרונות למחשבים; חומרת
אחסון מחשב; לוחות מעגל; מעגלים משולבים; מובילים

למחצה; כרטיסי זיכרון; ציוד היקפי למחשבים; מסכי מחשב;
מקלדות למחשבים; לוחות קלט; התקני קלט; התקני אחסון;
תצוגות מחשב;חומרת תקשורת; חומרה עבור טלקומוניקציה;
טלפונים; טלפונים ניידים; איתוריות; מכשירי תקשורת ניידים
ולכף היד עבור העברת וקבלת נתונים, מידע ותוכן דיגיטאלי
אחר, הכולל תוכן אודיו (שמע) ווידיאו; וידאופונים; מצלמות
פוטוגראפיות ווידיאו; נגני אודיו (שמע); נגני וידיאו; נגני

מולטימדיה; מקלטים; משדרים-מקלטים; מקליטים; מצלמות;
תוכנת מחשב; תוכנת תקשורת למחשבים; תוכנת מחשב,

דהיינו, תוכנות מחשב מוקלטות מראש עבור ניהול מידע אישי,
תוכנת ניהול מאגר מידע, תוכנה עבור זיהוי אות, תוכנה עבור
טלקומוניקציה, תוכנה עבור ניהול טלפוניה, תוכנה עבור דואר
אלקטרוני והודעות אלקטרוניות, תוכנה עבור איתור, תוכנה
עבור תיאום מאגרי מידע, תוכנות מחשב עבור גישה,  דפדוף
וחיפוש במאגרי מידע מקוונים; תוכנות משחקי מחשב; משחקי
וידיאו; משחקי מחשב ווידיאו הניתנים להורדה; תוכן הניתן
להורדה של מוזיקה, אודיו (שמע), וידיאו ומתחום הבידור;

מכשירי אינטרנט; תיקים לנשיאת מחשבים; אביזרים, חלקים
ותיקים עבור כל האמור לעיל; חוברות הדרכה בצורה

אלקטרונית מסופקות עם כל האמור לעיל; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM WEBOS

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218858 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 72029/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 72129/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40,253

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40,253

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: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

Education; providing of training; publishing services, 
namely, providing an online magazine in the field of 
handheld computers and wireless devices; providing 
websites in the fields of entertainment or education; 
entertainment services; all included in Class 41.

חינוך; נתינת הדרכה; שירותים של הוצאה לאור, דהיינו,
אספקת כתב-עת מקוון העוסק בתחום של מחשבי כף היד

ומכשירים אל-חוטיים; אספקת אתרי אינטרנט בתחום של בידור
וחינוך; שירותי בידור; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM WEBOS

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218859 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 72229/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40,253

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40,253

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

Scientific and technological services and research, 
consultancy and design services relating thereto; 
design and development of computer hardware and 
software; computer services, namely provision of 
computer programs in data networks, in particular in 
the Internet and worldwide web; provision of access 
to databases; online services, in particular online 
services in connection with computer hardware and 
software; design, compiling, installation, maintenance 
and upgrading of communications software; 
developing and updating computer software, 
developing programs for data processing; hiring out 
computer software; hiring out data processing 
equipment; hiring out access time to databases; 
provision of and access to data networks, in 
particular to the Internet, to Internet forums, the 
worldwide web and to server services; providing 
computer software that may be downloadable from a 
global computer network; installation, maintenance 
and repair of computer software and; all included in 
Class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר, ייעוץ ותכנון בהתייחס
עליהם; תכנון ופיתוח תוכנות וחומרות מחשב; שירותי מחשב,
דהיינו מתן תוכנות מחשב ברשתות מידע, במיוחד באינטרנט

וברשת כלל-עולמית; מתן גישה למאגרי מידע; שירותים
מקוונים, בפרט שירותים מקוונים בהקשר לחומרת ותוכנת
מחשב; תכנון, עריכה, התקנה, אחזקה ושדרוג של תוכנות
תקשורת; פיתוח ועדכון תוכנות מחשב, פיתוח תוכנות עבור
עיבוד נתונים; השכרת תוכנות מחשב; השכרת ציוד לעיבוד
נתונים; השכרת זמן גישה למאגרי מידע; מתן וגישה לרשתות
מידע, בפרט לאינטרנט, לפורומים באינטרנט, לרשת הכלל-
עולמית ולשירותי שרת; מתן תוכנות מחשב שניתנות להורדה
מרשת מחשב גלובאלי; התקנה, אחזקה ותיקון של תוכנות

מחשב; הכל נכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM WEBOS

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218860 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 72329/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

ט"ו אייר תש"ע - 72429/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40,253

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40,253

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

Communications and telecommunications services; 
cellular telephone services; paging services; two-way 
calling services; transmission of data and information 
via telecommunications devices; providing websites 
featuring information and links to other websites in 
the fields of communications or telecommunications; 
providing websites featuring information and links to 
other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products 
and services; providing search engines; digital 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
signals, messages and information; electronic 
transmission of streamed or downloadable files; 
providing multiple-user access to electronic 
communications networks; telecommunication 
services, namely providing wireless 
telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services; electronic mail services; 
electronic bulletin board services for transmission of 
messages among computer users concerning a wide 
range of information of general interest to 
consumers; electronic transmission of electronic 
data, electronic mail, digital and electronic 
communications in electronic form featuring 
encryption and decryption; electronic transmission of 
computer software of others by means of electronic 
communications networks; information, consultancy 
and advisory services relating to all the aforesaid 
services including such services provided on-line or 
via the Internet or extranets; all included in Class 38.

תקשורת ושירותי טלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת
אלקטרונית למרחקים); שירותי טלפון סלולאריים; שירותי

איתורית; שירותי קריאה דו-כיוונית; העברת מידע ונתונים דרך
מכשירי טלקומוניקציה; הקמת אתרי אינטרנט עם מידע

וקישורים לאתרים אחרים בתחומים של תקשורת
וטלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים);
הקמת אתרי אינטרנט עם מידע וקישורים לאתרים אחרים

בתחומים של מחשבים, מחשוב, וכן מוצרי ושירותי תקשורת או
טלקומוניקציה; אספקת מנועי חיפוש; העברה דיגיטאלית של
קול, נתונים, תמונות, אודיאו (שמע), וידיאו, איתות, הודעות
ומידע; העברה אלקטרונית של קבצים מוזרמים או הניתנים

להורדה;  אספקת גישה למספר משתמשים לרשתות תקשורת
אלקטרוניות; שירותי טלקומוניקציה (טכנולוגיה לתקשורת

אלקטרונית למרחקים), דהיינו מתן חיבורי טלקומוניקציה אל-
חוטיים לרשתות תקשורת אלקטרוניות; העברה אל-חוטית של
הודעות דיגיטאליות, שירותי איתורית; שירותי דואר אלקטרונית;

שירותי לוח מודעות אלקטרוני עבור העברת הודעות בין
משתמשי מחשב בנוגע למגוון רחב של נתונים כלליים עבור
צרכנים; העברה אלקטרונית של נתונים אלקטרוניים, דואר

אלקטרוני, תקשורת דיגיטאלית ואלקטרונית בגרסה אלקטרונית
הכוללת הצפנה ופענוח; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב
של אחרים ע"י רשתות תקשורת אלקטרוניות; מידע, ושירותי
ייעוץ והמלצה בנוגע לכל השירותים האמורים לעיל כולל

שירותים מקוונים או המסופקים דרך האינטרנט או האקסטרה-
נט (רשת תקשורת פנימית שמסוגלת להתקשר עם גורמים

חיצוניים בעזרת האינטרנט); הכל נכלל בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM WEBOS

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218861 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 72529/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

ט"ו אייר תש"ע - 72629/04/2010



Trinidad and Tobago , 15/09/2008 , 
No.40,253

טרינידד וטובגו , 15/09/2008 , מס.40,253

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; retail sales in the fields of computers, 
computing products, communications products, and 
educational materials, peripherals and accessories, 
such services provided in person, via telephone, 
mail, the Internet, or communications networks; 
arranging and conducting live or electronic trade 
shows in the fields of computers, computer 
peripherals, telecommunications devices and 
services, mobile, handheld and wireless 
communications devices and services, and 
information technologies; promotion of the goods and 
services of others by placing advertisement and 
promotional displays in an electronic site accessed 
via electronic communications networks; promoting 
the goods and services of others by providing a 
websites featuring information and links to other 
websites in the field of advertising or business; 
computerized online ordering services featuring 
handheld computers, handheld, mobile and wireless 
communications devices, software, accessories, 
peripherals and services therefore, and books, 
music, videos and games; all included in Class 35.

פרסום; מכר בקמעונות בתחומי המחשבים, מוצרי מחשוב,
מוצרי תקשורת, וחומרים חינוכיים, ציוד היקפי ואביזרים,

שירותים המסופקים באופן אישי, דרך טלפון, דואר, אינטרנט,
או רשתות תקשורת; ארגון ועריכת תערוכות אקטואליות או
אלקטרוניות בתחומים של מחשבים, ציוד היקפי למחשבים,

שירותים והתקנים בתחום הטלקומוניקציה (טכנולוגיה
לתקשורת אלקטרונית למרחקים), התקנים ושירותים ניידים,
המוחזקים בכף היד ואל-חוטיים עבור תקשורת, וטכנולוגיות

מידע; קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי הצבת פרסומים
ותצוגות שיווקיות באתר אלקטרוני הנגיש ע"י רשתות תקשורת
אלקטרוניות; קידום טובין ושירותים של אחרים על ידי הקמת
אתרי אינטרנט עם מידע וקישורים לאתרים אחרים בתחום
הפרסום והעסקי; שירותי הזמנות מקוונים של מחשבי כף יד,
מכשירי תקשורת ניידים, המוחזקים בכף היד ואל-חוטיים,
תוכנה, אביזרים, ציוד היקפי ושירותים בעבורם, וספרים,

מוזיקה, וידיאו ומשחקים, הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

PALM WEBOS

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218862 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 72729/04/2010



Owners

Name: Palm Trademark Holding Company, LLC

Address: 950 W. Maude Avenue  , Sunnyvale, California, 
U.S.A.

Identification No.: 62049

(Delaware 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

ט"ו אייר תש"ע - 72829/04/2010



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: Slaur Chauvet

Address: 192 rue de la Vallee, P.O.B. 76600, LE 
HAVRE  , France

Identification No.: 800114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

HARPOON

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218871 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 72929/04/2010



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: Slaur Chauvet

Address: 192 rue de la Vallee, P.O.B. 76600, LE 
HAVRE  , France

Identification No.: 800114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

EPERON

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218872 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 73029/04/2010



Italy , 26/08/2008 , No.RM2008C005133 RM2008C005133.איטליה , 26/08/2008 , מס

Priority Date דין קדימה

Professional business consultation relating to the 
setting up of business; acquisition of commercial 
information; administration of business affairs; 
administration relating to business planning; 
administration relating to marketing; advertising, 
marketing and promotional services; advice in the 
field of business management and marketing; advice 
relating to the organisation and management of 
business; advisory and consultancy services relating 
to export, export services, export promotion 
information and services; advisory services relating 
to business acquisitions; advisory services relating to 
business management; advisory services relating to 
commercial planning; analysis of business 
information; analysis of business management 
systems; appraisal of business opportunities; 
arranging of trade fairs; arranging of trade shows; 
assistance in franchised commercial business 
management; brand creation services; brand 
evaluation services; business and market research; 
business management services relating to the 
acquisition of business; business statistical studies; 
business services relating to the provision of 
sponsorship; business services relating to the 
provision of sponsorship for television commercials; 
business surveys; conducting of marketing studies; 
development of marketing strategies and concepts; 
economic studies for business purposes; import-
export agencies; management advisory services 
related to franchising; market analysis studies; 
provision of business advice relating to franchising; 
provision of business and commercial information; all 
included in class 35.

יעוץ מקצועי עסקי בנוגע להקמת עסק; השגה של מידע מסחרי;
אדמיניסטרציה של עניני עסק; אדמיניסטרציה בנוגע לתכנון
עסק; אדמיניסטרציה בנוגע לשיווק; שירותי פרסום, שיווק
וקידום; יעץ בתחום של ניהול ושיווק עסק; יעץ בנוגע לארגון
וניהול של עסק; שירותי יעץ ויעוץ בנוגע ליצוא, שירותי יצוא,
שירותי ומידע קידום יצוא; שירותי יעץ בנוגע לרכישת עסק;
שירותי יעץ בנוגע לניהול עסק; שירותי יעץ בנוגע לתכנון
מסחרי; אנליזה של מיד עסקי; אנליזה של מערכות ניהול
עסקיות; הערכת הזדמנויות עסקיות; סידור של ירידי סחר;

סידור של  תערוכות סחר; סיוע בניהול עסק מסחרי בעל זיכיון;
שירותי יצירת סמל מסחרי; שירותי הערכת סמל מסחרי; מחקר

עסקי ושיווקי; שירותי ניהול עסקי בנוגע לרכישה של עסק;
לימודי סטטיסטיקת עסק; שירותי עסק בנוגע לאספקה של
חסות; שירותי עסק בנוגע לאספקה של חסות לפרסומות
בטלוויזיה; סקרי עסק; עריכת מחקרי שיווק; פיתוח של
אסטרטגיות וקונספטים שיווקיים; מחקרי כלכלה למטרות
עסקיות; סוכנויות יבוא-יצוא; שירותי יעץ ניהול בנוגע לבעל
זיכיון; מחקרי אנליזת שיווק; אספקת יעץ עסקי בנוגע לבעל
זיכיון; אספקת מידע עסקי ומסחרי; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218899 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 73129/04/2010



Owners

Name: Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.

Address: 46, Via Calabria , Rome, Italy

Identification No.: 800115

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The colors appearing in the mark are: Green in 
pantone shade 341 C, Grey in pantone shade 430 C, 
Red in pantone shade 485 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: ירוק בגוון פנטון C 341, אפור
.C 485 אדום בגוון פנטון ,C 430 בגוון פנטון

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ט"ו אייר תש"ע - 73229/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 73329/04/2010



Italy , 26/08/2008 , No.RM2008C005133 RM2008C005133.איטליה , 26/08/2008 , מס

Priority Date דין קדימה

The colors appearing in the mark are: Green in 
pantone shade 341 C, Grey in pantone shade 430 C, 
Red in pantone shade 485 C.

הצבעים הנראים בסימן הם: ירוק בגוון פנטון C 341, אפור
.C 485 אדום בגוון פנטון ,C 430 בגוון פנטון

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: Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.

Address: 46, Via Calabria , Rome, Italy

Identification No.: 800115

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Financing services for sponsoring businesses; 
investment advice; investment bank services; 
investment of funds for others; provision of finance 
for enterprises; provision of finance for leasing; 
provision of finance for trade credit; administration of 
funds and investments; arranging credit; arranging 
finance for businesses; asset management services; 
finance services; financial evaluation (insurance, 
banking, real estate); financial services for securing 
funds for others; all included in class 36.

שירותים פיננסים לחסות לעסקים; יעץ השקעה; שירותי בנק
השקעות; השקעה של הון לאחרים; אספקת מימון למיזמים;
אספקת מימון לשכירות; אספקת מימון לאשראי מסחרי;

אדמיניסטראציה של קרנות והשקעות; הסדרת אשראי; הסדרת
מימון לעסקים; שירותי ניהול נכס; שירותים פיננסיים; הערכה
פיננסית (ביטוח, בנקאות, נכסי דלא ניידי); שירותים פיננסיים

להבטחת קרנות לאחרים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 218901 מספר סימן

Application Date 23/02/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 73429/04/2010



Owners

Name: Rocket Trademarks Pty Ltd.

Address: Burleigh Heads, Queensland, Australia

Identification No.: 46379

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

Sporting goods, parts, fittings and accessories for the 
aforegoing goods, including surfboards, sailboards, 
kiteboards, bodyboards, wake boards, waterskis, 
sporting goods for other water sports, scooters (toys), 
skateboards, in-line skates, rollerblades, roller 
skates; parts, fittings and accessories for all of the 
aforegoing goods, including grips, adhesive pads 
with a textured surface for providing better grip and 
traction during surfing, deck grips for skateboards, 
skateboard trucks, skateboard wheels, skateboard 
bearings, rails for skateboards, wheels and bearings 
for in-line skates and roller skates, bags and covers 
for sporting goods, legropes and tethers for sporting 
goods, waxes for surfboards, skateboards, skis, other 
sporting goods and all other related sporting 
accessories; all included in class 28.

מוצרי ספורט, חלקים, ציוד ואביזרים עבור הסחורה דלעיל,
לרבות גלשנים, גלשני רוח, גלשני עפיפון, גלשני בוגי, גלשני
וייקבורד, מגלשי מים, מוצרי ספורט עבור ספורט מים אחר,

קטנועים (צעצועים), סקייטבורדים, גלגיליות שורה,
רולרבליידים, גלגיליות; חלקים, ציוד ואביזרים עבור כל הסחורה
דלעיל, לרבות ידיות, רפידות נדבקות עם משטח ארוג לאספקת
אחיזה וכוח גרירה טובים יותר בעת גלישה, מאחזי סיפון עבור
סקייטבורד,קרון משא לסקייטבורד, גלגלי סקייטבורד, מייסבים
לסקייטבורד, מסילות לסקייטבורד, גלגלים ומייסבים עבור
גלגליות שורה וגלגיליות, תיקים וכיסויים עבור מוצרי ספורט,
קשירות רגל ורצועות עבור מוצרי ספורט, שעוות לגלשנים,
סקייטבורדים, מגלשיים, מוצרי ספורט אחרת וכל אביזרי

הספורט אחרים; הכל כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

ELEMENT

Application Date 28/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218909 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 73529/04/2010



Clothing including swimwear, beachwear, swim suits, 
bikinis, t-shirts, shirts, polo shirts, singlets, blouses, 
tops, sweaters, cardigans, jackets, coats, knitwear, 
parkers, dresses, skirts, sarongs, trousers, denim 
clothing, pants, shorts, board shorts, sportswear, surf 
wear, skateboarding wear, skiwear, tracksuits, 
tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat bands, snow 
wear, suits including snowsuits, casual wear, 
outerwear, underwear, underclothing, lingerie, 
sleepwear, pyjamas, bathrobes, thermal clothing, 
water proof clothing, raincoats, belts, wristbands, 
armbands, headbands, legwarmers, gloves, sports 
gloves, mittens, scarves, neckties, socks, decorative 
straps, money belts; headgear including hats, caps, 
beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades; 
footwear including shoes, footwear for sports, boots, 
sandals, thongs, slippers, ski boots, beach shoes; 
wetsuits, wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit gloves, 
wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops, 
wetsuit accessories in this class; rash guards 
including rash shirts and rash vests, all included in 
class 25

ביגוד כולל בדי ים, בגדי חוף, חליפות שיחחה, ביקיני, טי-
שירטים, חולצות, חולצות פולו,גופיות,חולצות, עליוניות,

סוודרים, קרדיגנים, ג'קטים, מעילים, סריגים, פרקרים, שמלות,
חצאיות, סרונגים, מכנסיים, בגדי דנים,מכנסיים,מכנסיים
קצרים, מכנסי גלישה, בגדי ספורט, בגדי גלישה, בגדי

סקייטבורדינג, לבוש סקי,טרנינגים, עליוניות טרנינגים, מכנסי
טרנינגים, סרטי הזעה, בגדי שלג, חליפות כולל חליפות
שלג,ביגוד יומיומי, ביגוד ליציאות, הלבשה תחתונה, ביגוד
תחתי,  לבנים, ביגוד שינה, פיג'מות, חלוקי אמבטיה, ביגוד
תרמי, ביגוד עמיד במים, מעילי גשם, חגורות, סרטי פרק כף

היד, סרטי זורע, סרטי ראש, חותלות, כפפות, כפפות
ספורט,כפפות אגרוף, צעיפים, עניבות, גרביים, סרטי קישוט,
חגורות כסף; כיסויי ראש כולל כובעים,כיסויים, דמויי כיפות,
מסכות, כובעי שחייה, בארטים, כובעי גגונים; הנעלה כולל

נעליים, הנעלה לספורט, מגפיים, סנדלים,נעלי רצועה,נעלי בית,
מגפי סקי, נעלי חוף; חליפות צלילה, כפפו צלילה, כובעי צלילה,
מכנסי צילה וחולצות צלילה, אביזרי חליפות צלילה בסוג זה;

מגניני פריחה כולל חולצות פריחה ווסטים פריחה, כלולים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218910 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 73629/04/2010



Owners

Name: Rocket Trademarks Pty Ltd.

Address: Burleigh Heads, Queensland, Australia

Identification No.: 46379

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ט"ו אייר תש"ע - 73729/04/2010



Owners

Name: Rocket Trademarks Pty Ltd.

Address: Burleigh Heads, Queensland, Australia

Identification No.: 46379

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

Sporting goods, parts, fittings and accessories for the 
aforegoing goods, including surfboards, sailboards, 
kiteboards, bodyboards, wake boards, waterskis, 
sporting goods for other water sports, scooters (toys), 
skateboards, in-line skates, rollerblades, roller 
skates; parts, fittings and accessories for all of the 
aforegoing goods, including grips, adhesive pads 
with a textured surface for providing better grip and 
traction during surfing, deck grips for skateboards, 
skateboard trucks, skateboard wheels, skateboard 
bearings, rails for skateboards, wheels and bearings 
for in-line skates and roller skates, bags and covers 
for sporting goods, legropes and tethers for sporting 
goods, waxes for surfboards, skateboards, skis, other 
sporting goods and all other related sporting 
accessories; all included in class 28.

מוצרי ספורט, חלקים, ציוד ואביזרים עבור הסחורה דלעיל,
לרבות גלשנים, גלשני רוח, גלשני עפיפון, גלשני בוגי, גלשני
וייקבורד, מגלשי מים, מוצרי ספורט עבור ספורט מים אחר,

קטנועים (צעצועים), סקייטבורדים, גלגיליות שורה,
רולרבליידים, גלגיליות; חלקים, ציוד ואביזרים עבור כל הסחורה
דלעיל, לרבות ידיות, רפידות נדבקות עם משטח ארוג לאספקת
אחיזה וכוח גרירה טובים יותר בעת גלישה, מאחזי סיפון עבור
סקייטבורד,קרון משא לסקייטבורד, גלגלי סקייטבורד, מייסבים
לסקייטבורד, מסילות לסקייטבורד, גלגלים ומייסבים עבור
גלגליות שורה וגלגיליות, תיקים וכיסויים עבור מוצרי ספורט,
קשירות רגל ורצועות עבור מוצרי ספורט, שעוות לגלשנים,
סקייטבורדים, מגלשיים, מוצרי ספורט אחרת וכל אביזרי

הספורט אחרים; הכל כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218911 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 73829/04/2010



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: TEIJIN MONOFILAMENT GERMANY GMBH

Address: Max- Fischer- Strasse 11, Bobingen, 86399, 
Germany

Identification No.: 70237

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

Monofilaments, monofilaments in tape-form; all 
goods included in class 23.

מונופילמנטים, מונופילמנטים בצורת סרט; הסחורות נכללות
בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

KAYPLA

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218912 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 73929/04/2010



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: TEIJIN MONOFILAMENT GERMANY GMBH

Address: Max- Fischer- Strasse 11, Bobingen, 86399, 
Germany

Identification No.: 70237

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

Textiles, textiles with tapes or tape yarns produced 
textiles and textile goods; textile laminates made of 
textiles or textile goods, textile laminates made of 
tapes or tape yarns and being mechanically or by 
adhesives fixed; all goods included in class 24.

אריגים, אריגים עם סרטים או חוטי סרטים המיוצרים מאריגים
וטובין של טקסטיל; טקסטיל מרובד עשוי מאריגים או טובין של
טקסטיל, אריגים עשויים מסרטים או חוטי סרט המתוקנים
מיכנית או ע"י הדבקה; כל הסחורות נכללות בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

KAYPLA

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218913 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74029/04/2010



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218914 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74129/04/2010



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: Shenzhen Huntkey Chiyuan Industrial Co., Ltd.

Address: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, 
Guangdong, Shenzhen, China

Identification No.: 800035

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

Voltage regulators; Computer keyboards; electronic 
display; computer mice; Battery chargers; Galvanic 
cells; Computers; Printers for use with computers; 
Computer peripheral devices; Computer programmes 
[recorded programs]; Floppy disks; Photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; Facsimile 
machines; Intercommunication apparatus; Telephone 
apparatus; Remote control of signals (Electro-
dynamic apparatus for the —); Modems; Video 
telephones; Communication carrier devices; Optical 
communication apparatus; Programmable telephone 
exchange apparatus; Cabinets for loudspeakers; 
Microphones; Audiovisual teaching apparatus; 
Cables, electric; Wires, electric; Copper wire, 
insulated; Wafers [silicon slices]; Monocrystalline 
silicon wafers; Electric resistors; Automation 
installations for power distribution stations (included 
in this class);Encoded cards, magnetic; Magnetic 
data media; Magnetic encoders; Monitors [computer 
hardware]; Mouse (data processing equipment); 
Optical discs; Anti-theft warning apparatus; Scanners 
[data processing equipment];Disk drives for 
computers; magnetic disc drives (for 
computers);Electronic pocket translators; Notebook 
computers; Computer keyboard covers; Money 
counting and sorting machines; Coin-operated 
apparatus (Mechanisms for —);Vending machines; 
Ticket dispensers; Coin-operated gates for car parks 
or parking lots; Electric devices for recording 
employees' attendance; Calculating machines; Data 
processing apparatus; Computer memories; 
Accumulator boxes; Bar code readers; Fire alarms; 
Electronic pens [visual display units];Electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; Weighing machines; Measures; 
Electronic notice boards; Portable telephones; 
Cameras [photography];Slide projectors; 
Spectrograph apparatus; Electroplating apparatus; 
Extinguishers; Welding electrodes; Protection 
devices for personal use against accidents; Door 
openers, electric; Door closers, electric.; all included 
in class 9.

ווסתי מתח; מקלדות למחשבים; תצוגות אלקטרוניות; עכברים
למחשבים; מטענים לבטריות; תאים גלוונים; מחשבים; מדפסות
לשימוש עם מחשבים; ציוד היקפי למחשבים; תוכנות מחשב

שמורות; דיסקים לא קשיחים למחשבים; מכונות צילום
(פוטוגרפיות, אלקטרוסטטיות, תרמיות); מכונות פקס; ציוד
לתקשורת; ציוד לטלפונים; שליטה מרחוק על אותות (מכשור
אלקטרו-דינמי לכך); מודמים; טלפונים עם ווידיאו; מכשירים

להובלת תקשורת; מכשירי תקשורת אופטיים; מתקן למרכזיות
טלפון הניתן לתכנות; ארונות לרמקולים; מיקרופונים; מכשור

אורקולי למטרת לימוד; כבלים חשמליים; חוטים חשמליים; חוטי
נחושת מבודדים; וופרים (פרוסות סיליקון); וופרים מסיליקון
מונוקריסטלי; נגדים חשמליים; התקנות אוטומציה לתחנות

חלוקת חשמל (הכלולים בסוג זה); כרטיסים מקודדים מגנטיים;
מדיית מידע מגנטית; מצפנים מגנטיים; מוניטורים (חומרת
מחשב); עכברים (ציוד לעיבוד מידע); דיסקים אופטיים; ציוד
התראות מפני גניבות; סורקים (ציוד לעיבוד מידע); כונני

דיסקים למחשבים; כונני דיסקים מגנטיים (למחשבים); מתרגמי
כיס אלקטרוניים; מחשבים ניידים; מכסים למקלדות של

מחשבים; מכונות לספירת ומיון כספים; מכשור המופעל ע"י
מטבעות (מכניזמים לכך); מכונות אוטומטיות למכירת מוצרים;

מחלקי כרטיסים; שערים לחניות וחניונים המופעלים ע"י
מטבעות; מכשירים אלקטרוניים לרישום נוכחות עובדים;
מחשבונים; מכשור לעיבוד מידע; זיכרונות של מחשבים;

קופסאות אגירה; קוראי ברקוד; אזעקות אש; עטים אלקטרוניים
(יחידות תצוגה ויזואליות); אינסטלציות אלקטרוניות לבקרה

מרחוק על תהליכים תעשייתיים; מכונות שקילה; מדדיo; לוחות
הודעות חשמליות; טלפונים ניידים; מצלמות (צילום); מקריני

שקפים; מכשור לספקטוגרפיה; מכשור לגלוון; מטפי
אש;אלקטרודות להלחמה; מכשירי הגנה לשימוש אישי נגד

תאונות; פותחים חשמליים לדלתות; סוגרים חשמליים לדלתות;
הנכללים כולם בסוג 9.

ט"ו אייר תש"ע - 74229/04/2010



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: Li An

Address: Room 301, Unit Ding 01, No.23 Sichuan Road,, 
Qingdao, Shandong,  Shinan District, China

Identification No.: 70238

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

Trees; unprocessed rice; plants; live animals; fresh 
fruit; fresh vegetables; plant seeds; animal foodstuffs; 
malt for brewing and distilling; products for animal 
litter; all incldued in class 31.

עצים; אורז לא מעובד; צמחים; בעלי חיים (חיים); פירות טריים;
ירקות טריים; זרעי צמחים; מצרכי מזון לבעלי חיים; לתת
לחליטה ולזיקוק; מוצרים עבור פסולת בעלי חיים; הנכללים

כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Kittysand

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218915 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74329/04/2010



Owners

Name: I.G.V. Group S.P.A

Address: Via Di Vittorio,21, Vignate , 20060, Italy

Identification No.: 70241

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

Lifts, hoists, elevators, particularly for houses, for 
disabled people, for warehouses, for shops and for 
industrial uses, together with their components in this 
class; all included in class 7.

התקני הרמה, מנופים, מעליות, במיוחד עבור בתים, עבור בני
אדם נכים, עבור מחסנים, עבור חנויות ועבור שימושים
תעשייתיים, בצירוף עם רכיביהם הכלולים בסוג זה; כולם

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

DOMUSLIFT

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218930 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74429/04/2010



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: Tapout, LLC

Address: 21800 Barton Road, Grand Terrace, California, 
92313, U.S.A.

Identification No.: 800118

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

footwear , clothing. headwear; all included in class 
25.

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

TAPOUT

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218936 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74529/04/2010



Owners

Name: ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.

Address: 9L'Oree du Bois East, Verdun (Quebec) 
H3E2A2, Canada

Identification No.: 800117

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

Containers; plastic water bottles sold empty; garbage 
cans; composting waste containers; garbage 
containers configured for recycling; gardening gloves, 
pots, watering cans; brooms; all included in Class 21.

מיכלים; בקבוקי פלסטיק למים הנמכרים ריקים; פחי זבל;
מיכלים לפסולת קומפוסט; מיכלי פסולת המותאמים למחזור;
כפפות גינון, עציצים, מזלפים; מטאטאים; הנכללים כולם בסוג

.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

ENVIROCYCLE

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218937 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74629/04/2010



Owners

Name: ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.

Address: 9L'Oree du Bois East, Verdun (Quebec) 
H3E2A2, Canada

Identification No.: 800117

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

Composters, recycling; lawn mowers, electric lawn 
trimmers, tillers and trowels; vacuum cleaners, power 
blowers for lawn debris, windmills; all included in 
Class 7.

מכונות מחזור וקומפוסט; מכסחי דשא, גוזמי דשא חשמליים,
כלים לעובדי אדמה ואתי חפירה לגננים; שואבי אבק, מפוחים

לגזמי מדשאה, טחנות רוח; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

ENVIROCYCLE

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218938 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74729/04/2010



Owners

Name: ENVIROCYCLE SYSTEMS INC.

Address: 9L'Oree du Bois East, Verdun (Quebec) 
H3E2A2, Canada

Identification No.: 800117

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, cars, wheel barrows, gardening carts; all 
included in Class 12.

כלי רכב, מכוניות, מריצות, עגלות לצורכי גינון; הנכללים כולם
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

ENVIROCYCLE

Application Date 25/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218939 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74829/04/2010



Ownersבעלים

Name: Eyal Masuri שם: אייל מסורי

Address: כתובת : רח' הערבה 4  , חדרה, 38245, ישראל

Identification No.: 27192764מספר זיהוי: 27192764

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: RAVIV TIREM

Address: ALIHIN, Israel

שם: רביב תירם

כתובת : כנפי נשרים 55, אליכין, 38908, ישראל

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

DESPERADO

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218945 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 74929/04/2010



Owners

Name: Bagdasarian Productions, LLC

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

Identification No.: 67176

(California Limited Liability Company)

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

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 suites, ties, robes, hats, caps, 
sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, 
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, 
booties, slippers, socks, swimwear and masquerade 
and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith, said clothing and masks 
featuring but not limited to images of a group of 
anthropomorphic chipmunks named Brittany, 
Jeanette and Eleanor; all included in class 25.

בגדים לגברים, נשים וילדים, דהיינו חולצות, חולצות טי,
מיזעים, חליפות ריצה, מכנסיים, גטקעס, מכנסיים קצרות,

עליוניות ללא שרוול, בגדי גשם, סינורי בד לתינוקות, חצאיות,
חולצות, שמלות, ביריות, סוודרים, ז'קטים, מעילים, מעילי גשם,

חליפות שלג, עניבות, חלוקים, כובעים, כובעי קסקט, מגני
שמש, חגורות, צעיפים, בגדי שינה, פיז'מות, הלבשה תחתונה,

לבנים, מגפים, נעליים, סניקרים, סנדלים, נעליים רכות
לתינוקות, כפכפים, גרביים, בגדי שחיה ותחפושות ומסכות
לנשפי מסיכות וליל כל הקדושים, הביגוד ומסכות האמורים

כוללים אך לא מוגבלים לדמויות של קבוצת סנאים
אנתרופומורפיים  בשם בריטני, ז'ינט ואלינור; הכלולים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

THE CHIPETTES

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218949 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75029/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 75129/04/2010



Owners

Name: Bagdasarian Productions, LLC

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

Identification No.: 67176

(California Limited Liability Company)

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

Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama works, comic 
books, children's books, magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama works, said characters including but 
not limited to a group of anthropomorphic chipmunks 
named Brittany, Jeanette and Eleanor coloring 
books, children's activity books; stationery, writing 
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 
pencils, pen and pencil cases, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfer papers; posters; 
mounted and/or unmounted photographs; book 
covers, book marks, calenders, gift wrapping paper; 
paper party favors and paper party decorations, 
namely, paper napkins, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, printed invitations, invitation cards, 
paper table cloths, paper cake decorations; printed 
paper design patterns for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, 
sweatshirts and T-shirts; all included in class 16.

חומר מודפס וטובין מנייר, דהיינו ספרים הכוללים דמויות
מיצירות אנימציה, פעולה-הרפתקאות, קומדיה ו/או דרמה,
ספרי קומיקס, ספרי ילדים, מגזינים הכוללים דמויות מיצירות
אנימציה, פעולה-הרפתקאות, קומדיה ו/או דרמה,הדמויות
האמורות כוללים אך לא מוגבלים לדמויות של קבוצת סנאים
אנתרופומורפיים  בשם בריטני, ז'ינט ואלינור; דמויות  ספרי
צביעה, ספרי פעילות לילדים; נייר מכתבים, נייר לכתיבה,
מעטפות, מחברות, יומנים, פתקים, כרטיסי ברכה, קלפים
להחלפה; הדפסי אבן; עטים, עפרונות, קלמרים, מחקים,

עפרונות צבעוניים, מרקרים, עפרונות בצבעים, ערכות צביעה,
גיר, לוחות; דקלוקמניה, ניירות עבירים בחום; פוסטרים;

צילומים מורכבים ולא מורכבים; כריכות, סימניות, לוחות שנה,
נייר עטיפה; מתנות מסיבה מנייר וקישוטי מסיבה מנייר, דהיינו,

מגבות נייר, תחתיות נייר, נייר קרפ, כובעי נייר, הזמנות
מודפסות, כרטיסי הזמנה, מפות נייר, קישוטי עוגה מנייר;
עיצובי תבניות נייר לאריגה או קישוטי בד; תבניות מודפסות
לתחפושות, פיז'מות, מיזעים וחולצות טי; הנכללים כולם בסוג

.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

THE CHIPETTES

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218950 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75229/04/2010



Owners

Name: Bagdasarian Productions, LLC

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

Identification No.: 67176

(California Limited Liability Company)

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

Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films 
for broadcast on television featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation, said animation 
including but not limited to a group of 
anthropomorphic chipmunks named Brittany, 
Jeanette and Eleanor; prerecorded audio tapes, 
audio-video tapes, audio video cassettes, audio 
video discs, and digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation said animation including but not limited to 
a group of anthropomorphic chipmunks named 
Brittany, Jeanette and Eleanor; computer programs, 
namely, software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; 
game equipment sold as a unit for playing a parlor-
type computer game; video and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes, 
joysticks, discs, interactive remote control units; all 
included in class 9.

סרטי קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקאות ו/או אנימציה, סרטי
קומדיה, דרמה, פעולה, הרפתקאות ו/או אנימציה לשידורי

טלויזיה, האנימציה האמורה כוללת אך לא מוגבלת לדמויות של
קבוצת סנאים אנתרופומורפיים  בשם בריטני, ז'ינט ואלינור;
טייפים מוקלטים מראש, טייפים לוידאו, קלטות וידאו, דיסקים
לוידאו ו-DVD המכילים מוסיקה, סרטי קומדיה, דרמה, פעולה,
הרפתקאות ו/או אנימציה, האנימציה האמורה כוללת אך לא
מוגבלת לדמויות של קבוצת סנאים אנתרופומורפיים  בשם

בריטני, ז'ינט ואלינור; תוכנות מחשב, קרי תוכנה המקשרת בין
וידאו דיגיטלי ותוכן צליל לרשת מידע ממוחשבת גלובלית; ציוד
למשחקים הנמכר כיחידה למשחקי מחשב סלוניים; משחקי

וידאו ומשחקי מחשב; קסטות וקלטות למשחקי וידאו,
ג'ויסטיקים, דיסקים, יחידות שלט רחוק אינטראקטיביות;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

THE CHIPETTES

Application Date 01/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218951 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75329/04/2010



Ownersבעלים

Name: Sigman Fashion Industries (1818) Ltd. שם: סיגמן תעשיות אופנה (1818) בע"מ

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

Identification No.: 511880932מספר זיהוי: 511880932

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roey Ovadia, Adv.

Address: 5 Nataf St.  , Ramat Hasharon, 47226, Israel

שם: רועי עובדיה, עו"ד

כתובת : רחוב נטף 5  , רמת השרון, 47226, ישראל

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

דברי הלבשה והנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218958 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75429/04/2010



Ownersבעלים

Name: Hanan Dabosh שם: חנן דבוש

Address: 64 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אבן גבירול 64  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 24061954מספר זיהוי: 24061954

Services for providing food and drink; temporary 
accomodation; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218975 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75529/04/2010



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: Valvitalia S.p.A.

Address: Via Tortona 69, Rivanazzano PV, 27055, Italy

Identification No.: 800125

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

Common metal and their alloys; building materials of 
metal; transportable buildings of metal; metallic 
materials for railroads; metallic non-electrical cables 
and wires; ironmongery, small items of metal 
hardware; metal tubes and pipes; safes; goods of 
common metal included in this class, in particular 
valves of metal; water-pipe valves of metal; drain 
traps (valves) of metal; ores; all included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים
ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת; מוצרי ברזל, פריטים
קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת; כספות;
סחורות ממתכת פשוטה הנכללים בסוג זה, בייחוד שסתומי

מתכת; שסתומי מתכת לצינורות מים; מחסומי ניקוז
(שסתומים) ממתכת; עופרות מתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

VALVITALIA

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218976 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75629/04/2010



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: Valvitalia S.p.A.

Address: Via Tortona 69, Rivanazzano PV, 27055, Italy

Identification No.: 800125

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

Machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts thereof including ball valves, sealant ball 
valves of metal, butterfly valves; metal, hydraulic and 
pneumatic actuators; electrically operated actuators; 
electromechanical actuators; all included in class 7.

מכונות להפחתה ורגולציה של לחץ וחלקים עבורן כולל
שסתומים כדוריים, שסתומים כדוריים אטומים ממתכת,
שסתומי פרפר; מניעים ממתכת, הידראוליים ופנאומטיים;
מניעים הפועלים באופן חשמלי; מניעים אלקטרו-מכנים;

הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

VALVITALIA

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218977 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Hanan Dabosh שם: חנן דבוש

Address:  כתובת : רחוב אבן גבירול 64  , תל אביב, ישראל  , תל אביב, ישראל64רחוב אבן גבירול

Identification No.: 24061954מספר זיהוי: 24061954

Services  for providing food and drink; temporary 
accommodation; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 03/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218978 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75829/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Transport, vehicle rental services, vehicle loan or 
replacement services, assistance in case of vehicle 
breakdown (towing), rental of garages and parking 
places, management of automobile fleets (storage); 
all included in class 39.

הובלה, שירותי השכרת כלי רכב, שירותי השאלה או החלפת
כלי רכב, סיוע במקרה של קלקול כלי רכב (גרירה), השכרת

מוסכים ומקומות חנייה, ניהול ציים של כלי רכב
(אחסון) ;הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218999 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 75929/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; information with regard to 
entertainment or education; leisure services; 
organization of sports events and competitions; all 
included in class 41.

חינוך; הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות; מידע בנוגע
לבידור או חינוך; שירותי פנאי; ארגון אירועים ותחרויות

ספורט ;הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219000 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 76029/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Material processing (decontamination of dangerous 
products) and recycling of vehicles and the 
components thereof  for promoting the savings of 
energy in respect of the environment in the field of 
automobiles, and information services pertaining 
thereto; all included in class 40.

עיבוד חומרים (טיהור מוצרים מסוכנים) ומיחזור כלי רכב
ורכיביהם לקידום חיסכון באנרגיה בשביל איכות הסביבה
בתחום מכוניות, ושירותי מידע בנוגע להנ"ל ;הנכללים כולם

בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219001 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 76129/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Rental of construction machinery; cleaning or 
maintenance of vehicles; maintenance, sustainment 
and repairing services for automobiles, assistance in 
case of vehicle breakdown (repair); retreading or 
vulcanization (repair) of tires; installation, 
maintenance and repair of machines; all included in 
class 37.

השכרת מכונות בניה; ניקוי או תחזוקת כלי רכב; שירותי תיקון,
החזקה ותיקון למכוניות, סיוע במקרה של קלקול כלי רכב

(תיקון); חידוש  או גיפור (תיקון) של צמיגים; התקנה, תחזוקה
ותיקון של מכונות; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219002 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 76229/04/2010



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; distribution of 
advertising materials (tracts, prospectuses, printed 
matter, samples); periodical subscription services (for 
third parties); consultancy on organization and 
business management; accounting; reproduction of 
documents; placement offices; management of 
computer files; organization of fairs for commercial 
purposes or publicity; online publicity on a computer 
network; renting of advertising time on any means of 
communications; publication of advertising texts; 
rental of advertising space; distribution of 
advertisements; public relations; all included in class 
35.

פרסום; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; פונקציות משרד;
הפצת חומרי פרסום (חוברות, פרוספקטים, דברי דפוס,

דוגמיות); שירותי מנויים לכתבי עת (לצדדים שלישיים); ייעוץ
בארגון ובניהול עסקי; ניהול חשבונות, שכפול מסמכים; משרדי
שיבוץ עובדים; ניהול קבצי מחשב; ארגון תערוכות למטרות
מסחריות או לפרסום; פרסום מקוון ברשת מחשבים; השכרת

זמן פרסום באמצעי תקשורת כלשהם; הוצאה לאור של
טקסטים פרסומיים; השכרת שטחי פרסום; הפצת פרסומים;

יחסי ציבור; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219003 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 76329/04/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 76429/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 76529/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Insurance, banking and financial services, credit and 
leasing services; vehicle insurance; life insurance; 
accident insurance; death insurance; insurance 
brokerage; consultancy, information and advice with 
regard to insurance; services involving credit cards 
and other electronic means of  payment used for the 
purchase of fuels and lubricants, for the performance 
of maintenance and repair of vehicles; financing 
loans; financial services in the field of vehicle leasing 
and rental; financing loans for the repair of vehicles; 
guarantee services for vehicles; all included in class 
36.

ביטוח, שירותי בנקאות ופיננסים, שירותי אשראי וחכירה;
ביטוח כלי רכב; ביטוח חיים; ביטוח תאונות; ביטוח במקרה של
מוות; תיווך ביטוח; ייעוץ, מידע ויעץ לגבי ביטוח; שירותים

הקשורים לכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום אלקטרוניים אחרים
המשמשים ברכישת דלקים וחומרי סיכה, לביצוע תחזוקת כלי
רכב ולתיקונם; מימון הלוואות; שירותים פיננסיים בתחום
חכירת כלי רכב והשכרתם; מימון הלוואות לתיקון כלי רכב;

שירותי אחריות לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 219004 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 76629/04/2010



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

Telecommunications, communications by local 
networks, communications by computer networks, 
communications by worldwide communication 
network (Internet), email, data transmission services, 
services for electronic distribution of information, 
especially by means of worldwide communication 
networks of the Internet type, telematic networks, 
Internet and other electronic means; telematic 
services; telecommunication services, specifically, 
online transmission of information (by telephone or 
via Internet) related to emergency technical help or 
assistance; data transmission services by satellite 
and computer; all included in class 38.

תקשורת רחק, תקשורת באמצעות רשתות מקומיות, תקשורת
באמצעות רשתות מחשבים, תקשורת באמצעות רשת תקשורת
עולמית (אינטרנט), דואר אלקטרוני, שירותי העברת נתונים,

שירותי הפצה אלקטרונית של מידע, במיוחד באמצעות רשתות
תקשורת עולמיות מסוג אינטרנט, רשתות טלמטיות, אינטרנט
ואמצעים אלקטרוניים אחרים; שירותים טלמטיים; שירותי

תקשורת רחק, במיוחד, העברה מקוונת של מידע (באמצעות
טלפון או דרך האינטרנט) הקשור לעזרה או סיוע טכני במקרי
חירום; שירותי העברת נתונים באמצעות לוויינים ומחשבים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219005 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 76729/04/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 76829/04/2010



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

Evaluations, estimates and research in scientific and 
technical fields performed by engineers; design and 
development of computers and software; research 
and development of new products for third parties; 
technical project studies; architecture; interior design; 
elaboration (design), installation, maintenance, 
updating or rental of software; computer 
programming; consultancy regarding computers; 
conversion of data and computer programs other 
than physical conversion; conversion of data or 
documents from a physical to an electronic state; 
technical inspection of automobiles; graphic designer 
services; styling (industrial aesthetics); authentication 
of works of art; industrial research services in the 
field of energy saving and ecology applied to 
motorized ground vehicles; automobile pollution 
control services; automobile quality control services; 
consultancy services with regard to energy saving; all 
included in class 42.

הערכות, אומדנים ומחקרים בתחומים מדעיים וטכניים
המבוצעים בידי מהנדסים; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנה;

מחקר ופיתוח מוצרים חדשים לצדדים שלישיים; מחקרי
פרויקטים טכניים; ארכיטקטורה; עיצוב פנים; שכלול (תכנון),

התקנה, תחזוקה, עדכון או השכרה של תוכנה; תכנות
מחשבים; ייעוץ בתחום מחשבים; המרת נתונים ותוכניות

מחשב למעט המרה פיזית; העברת נתונים או מסמכים ממצב
פיזי למצב אלקטרוני; ביקורת טכנית של מכוניות; שירותי תיכנון
גרפי; עיצוב (אסתטיקה תעשייתית); אימות עבודות אומנות;
שירותי מחקר תעשייתי בתחומי חיסכון באנרגיה ואקולוגיה
לכלי רכב קרקעיים ממונעים; שירותי בקרת הזיהום הנפלט

ממכוניות; שירות בקרת איכות המכוניות; שירותי ייעוץ בתחומי
חיסכון באנרגיה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219006 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 76929/04/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 77029/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 77129/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Motors other than for motorized land vehicles and the 
components thereof, electrical motors other than for 
motorized land vehicles and the components thereof, 
filters for the cleaning of cooling air for motors, anti-
pollution devices for motors, fuel-savers for motors, 
fuel processors for motors, filters (parts of motors or 
of machines), mufflers for motors; components (of 
electrical ground vehicles, and/or motors and/or 
using any propulsion mechanism), specifically 
devices enabling the saving of energy (fuel-savers for 
motors), devices enabling the promotion of respect of 
the environment (anti-pollution devices for motors); 
all included in class 7.

מנועים מלבד אלה שנועדו לרכבי שטח ממונעים ורכיבים
למנועים אלה, מנועי חשמל מלבד אלה שנועדו לרכבי שטח
ממונעים ורכיבים למנועים אלה, מסננים לניקוי אוויר קירור
למנועים, התקנים נגד זיהום הסביבה למנועים, חוסכי דלק
למנועים, מעבדי דלק למנועים, מסננים (חלקים ממנועים או
ממכונות), עמעמים למנועים; רכיבים (של כלי רכב קרקעיים
חשמליים, ו/או מנועים ו/או העושים שימוש במנגנון הנעה

כלשהו), במיוחד התקנים המאפשרים חיסכון באנרגיה (חוסכי
דלק למנועים), התקנים המקדמים את איכות הסביבה (התקנים

נגד זיהום הסביבה למנועים); הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 219007 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 77229/04/2010



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

Printing products; articles for bindings; photographs; 
paper goods; adhesives (glues) for paper goods or 
household use; artists' materials; paintbrushes; 
typewriters and office equipment (other than 
furniture); instructional or educational material 
(except apparatus); printing characters; letterpress 
plates; paper; cardboard; cardboard or paper boxes; 
posters; albums; cards; books; newspapers; 
prospectuses; brochures; calendars; writing 
instruments; engraved or lithographed art objects; 
pictures (paintings) framed or unframed; aquarelles; 
patterns for sewing; drawings; drawing instruments; 
paper handkerchiefs; paper towels; paper 
tablecloths; toilet paper; paper or cellulose diapers 
(disposable); paper or plastic bags and sachets 
(envelopes, pouches) for packing; paper or plastic 
garbage bags; all included in class 16.

מוצרי הדפסה; פריטי כריכה; צילומים; סחורות נייר; חומרי
הדבקה (דבקים) לסחורות נייר או לשימוש ביתי; מוצרים

לאומנים; מברשות צביעה; מכונות כתיבה וציוד משרדי (למעט
ריהוט); חומרי הדרכה וחינוך (למעט מכשירים); תווי הדפסה;
לוחות לדפוס שקע; נייר; קרטון; תיבות קרטון או נייר; שלטים;
פוסטרים; אלבומים; כרטיסים; ספרים; עיתונים; פרוספקטים;
חוברות; לוחות שנה; מכשירי כתיבה; חפצי אומנות חרוטים או
ליתוגרפיים; תמונות (ציורים) ממוסגרות או לא ממוסגרות;
אקוורלים; דגמי גיזרה לתפירה; שרטוטים; מכשירי שרטוט;
מטפחות נייר; מגבות נייר; מפות שולחן מנייר; נייר טואלט;

חיתולי נייר או צלולוזה (חד פעמיים); שקיות ושקיקים מבושמים
(מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או מפלסטיק לאריזה; שקי אשפה

מנייר או מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219008 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 77329/04/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 77429/04/2010



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, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), assistance (rescue) 
and educational apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for the recording, 
transmission, reproduction, storage, encryption, 
decryption, transformation, processing of sound or 
images; television sets, tape recorders, video 
cassette recorders, radio sets, projectors, car radios, 
antennas, parabolic antennas, loudspeakers, 
amplifiers, high-fidelity channels, computers, 
registered software, decoders, encoders, 
microphones, exposed films, videographs and 
phonographs, magnetic tapes, videotapes, audio and 
video compact disks, optical disks, magnetic disks, 
telephones; magnetic recording media, magnetic 
cards; acoustic disks; television installations, 
automatic distributors and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines; data processing device; satellites used for 
telecommunication; all included in class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, גיאודזיים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבקרה
(ביקורת), לסיוע (הצלה) ולחינוך; מכשירים וכלים להקלטה,

להעברה, לשכפול, לאחסון, להצפנה, לפענוח, להמרה, לעיבוד
של צלילים ובבואות; מכשירי טלוויזיה, רשמקולים, מכשירי
הקלטה לקלטות וידאו, מכשירי רדיו, מקרנים, מכשירי רדיו
למכוניות, אנטנות, אנטנות פרבוליות, רמקולים, מגברים,

ערוצים להעברה באיכות גבוהה, מחשבים, תוכנות רשומות,
מפענחים, מקודדים, מיקרופונים, סרטים חשופים, וידיאוגרפים
ומקולים, סרטים מגנטיים, סרטי וידיאו, תקליטורי אודיו ווידיאו,

דיסקים אופטיים, דיסקים מגנטיים, מכשירי טלפון; מדיה
להקלטה מגנטית, כרטיסים מגנטיים; דיסקים אקוסטיים;
התקנות טלוויזיה, מפיצים אוטומטיים ומנגנונים למכשירים

המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב; התקן
לעיבוד מידע; לוויינים המשמשים לתקשורת רחק; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219009 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 77529/04/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 77629/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; ties; hosiery; 
socks; slippers; beach, ski or sports shoes; cloth 
diapers; underwear; all included in class 25.

ביגוד, נעליים, כיסויי ראש; חולצות; בגדים עשויים עור או חיקויי
עור; חגורות (ביגוד); פרוות (ביגוד); כפפות (ביגוד); צעיפים;
עניבות; לבנים וגרביים; גרביים; נעלי בית; נעלי חוף, סקי או
ספורט; חיתולי בד; הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219010 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 77729/04/2010



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

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
sea; automobile vehicles, cycles, motorcycles, their 
components thereof specifically, motors, gearboxes, 
vehicle bodies, chassis, steering equipment, 
suspension shock absorbers, transmission 
mechanisms for land vehicles, brakes, wheels, rims, 
hubcaps, seats, anti-theft alarms, audio alarms, seat 
covers, headrests for seats, rear-view mirrors, 
steering wheels, protective moldings, windshield-
wipers, torsion bars, fuel tank caps, bumper stops, 
trailer coupling devices, luggage racks, ski racks, 
deflectors, doors, sunroofs, windowpanes; all 
included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה על פני הקרקע, באוויר או בים;
מכוניות, אופניים, אופנועים, רכיבים עבורם במיוחד, מנועים,
תיבות הילוכים, גופי כלי רכב, שסי, ציוד היגוי, בולמי זעזועים
תלויים, מנגנוני תמסורת לכלי רכב קרקעיים, בלמים, גלגלים,
חישוקי גלגלים, צלחות גלגלים, מושבים, התקני אזעקה נגד
גניבה, אזעקות אודיו, כיסויי מושבים, משענות ראש למושבים,
מראות אחוריות, גלגלי היגוי, כיסויים מעוצבים מגינים, מגבי
שמשות, מוטות פיתול, מכסים למכלי דלק, עוצרי גומי לסרנים
אחוריים, התקנים לחיבור נגררים, מתלי מטען, מתלי סקי,

דפלקטורים, דלתות, גגות שמש, שמשי חלונות; הנכללים כולם
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219011 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 77829/04/2010



Owners

Name: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט"ו אייר תש"ע - 77929/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 78029/04/2010



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: Automobiles CITROEN

Address: 12 rue Fructidor,  Paris Cedex 17, 75835, 
Immeuble Colisee III, France

Identification No.: 1187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Colors, varnishes, lacquers (paints); preservatives 
against rust, tinctures, mordants, metals in foil or 
powder form for paints, colors for finishes, anti-
corrosion protective strips, colorants, agglutinants for 
colors, thinners for colors, thickeners for colors, 
binders for colors, coatings (paints), thinners for 
lacquers, anti-tarnish for metals, thinners for paints, 
binders for paints, pigments, protective coatings 
(paints) for vehicle chassis, all these products being 
intended for the automobile industry; all included in 
class 2.

צבעים, ורנישים, לכות (צבעים); תכשירים נגד חלודה, תמיסות,
חומרים מקבעי צבע, מתכות בצורת רדידים או אבקה לצבעים,
צבעים לגימור, רצועות להגנה מפני שיתוך, צבענים, חומרים
מידבקים לצבעים, מדללים לצבעים, חומרי עיבוי לצבעים,
חומרים מקשרים לצבעים, ציפויים (צבעים), מדללים ללכות,

חומרים להגנת מתכות מפני כתמים, מדללים לצבעים, חומרים
מקשרים לצבעים, פיגמנטים, ציפויי הגנה (צבעים) לשסי של
כלי רכב, כל המוצרים האלה נועדים לתעשיית כלי הרכב;

הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Trade Mark No. 219012 מספר סימן

Application Date 26/02/2009 תאריך הגשה

ט"ו אייר תש"ע - 78129/04/2010



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

הסימן מוגבל לצבעים אדום וזהב הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Owners

Name: CORPORACION HABANOS, S.A.

Address: Miramar, Ciudad de la Habana, Cuba

Identification No.: 38347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Tobacco, including cigars, cigarettes, cigarillos, cut 
tobacco for pipes; smokers' articles, including 
ashtrays, cigar-cutters, matchboxes, cigar cases; 
matches; all included in class 34.

טבק, כולל סיגרים, סיגריות, סיגרילוס, טבק חתוך למקטרות;
אביזרי מעשנים, כולל מאפרות, קוטמי סיגרים, קופסאות
גפרורים, תיבות סיגרים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219031 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78229/04/2010



Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: 145 Bialik Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 145  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 21429, Tel Aviv, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, ת.ד.21429, תל אביב, ישראל

Pharmaceutical preparation for the tretament of 
metabolic and cardiovascular diseases; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות מטבוליות וקרדיוואסקולריות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

וולווט
VELVET

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219032 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78329/04/2010



Owners

Name: SUPER RIFLE S.P.A.

Address: Viale G. Matteotti , Barberino Del Mugello, 
Firenze, Italy

Identification No.: 6128

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

Ready-made clothing for men, women and children, 
such as trousers, jackets, blousons, coats, 
waterproof jackets, including articles, for work as well 
sportwear and leisure clothing, belts, footwear.

קונפקציה לגברים, נשים וילדים, דהיינו מכנסיים, ז'קטים,
בלוזונים, מעילים, מעילי גשם חסינים למים, כולל פריטים

לעבודה וגם ביגוד לספורט ולפנאי, חגורות, הנעלה.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

RIFLE

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219034 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78429/04/2010



Ownersבעלים

Name: FOCUS TELECOM LTD שם: פוקוס טלקום בע"מ

Address: P.O.B. 1535, pardes hana, 37144, Israel כתובת : ת.ד.1535, פרדס חנה-כרכו, 37144, ישראל

Identification No.: 512927278מספר זיהוי: 512927278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Adv.

Address: 44 Herbert Samuel Street  , Hadera, Israel

שם: בועז נאור, עו"ד

כתובת : רחוב הרברט סמואל 44  , חדרה, ישראל

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

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

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219039 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78529/04/2010



Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: 145 Bialik Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 145  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, P.O.B. 21429, Tel Aviv, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, ת.ד.21429, תל אביב, ישראל

Pharmaceuticals preprations for the treatment and/or 
prevention of metabolic disorders, blood vessel 
and/or cardio vascular diseases; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות לטיפול ו/או מניעה מחלות מטבוליות, מחלות
לב וכלי דם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

קלוטיקס
CLOTIX

Application Date 15/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219041 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78629/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219065 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78729/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in class 18); trunks and 
travelling bags; bags, holdalls, handbags, purses, 
rucksacks; umbrellas and parasols; all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); תיבות ותיקי נסיעות; תיקים, תרמילי כלבו, תיקי יד,

ארנקים, תרמילי גב, מטריות ושמשיות; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219067 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78829/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in class 16); printed matter; 
bookbinding material; stationery; instructional and 
teaching material (included in class 16); all included 
in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחוומרים אלו (הנכללים בסוג 16);
דברי דפוס; חומרי כריכת ספרים; מכשירי כתיבה; חומרי לימוד

והוראה (הנכללים בסוג 16); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219068 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 78929/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

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

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

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219069 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79029/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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, footwear, headgear; all included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

NICI

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219072 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79129/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in class 18); trunks and 
travelling bags; bags, holdalls, handbags, purses, 
rucksacks; umbrellas and parasols.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); תיבות ותיקי נסיעות; תיקים, תרמיל כלבו, תיקי יד, תיקי

יד, ארנקים, תרמילי גב, מטריות ושמשיות.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

NICI

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219085 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79229/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

Paper, cardboard goods made from these materials 
(included in class 16); printed matter; bookinding 
material; stationery; instructional and teaching 
material (included in class 16).

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו (הנכללים בסוג 16);
דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; מכשירי כתיבה; חומרי לימוד

והוראה (הנכללים בסוג 16).

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

NICI

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219087 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79329/04/2010



Owners

Name: NICI GmbH

Address: Langheimer Strasse 94, Altenkunstadt, 96264, 
Germany

Identification No.: 70252

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

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

תכשיטים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים;
נכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

NICI

Application Date 12/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219088 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79429/04/2010



Canada , 21/08/2008 קנדה , 21/08/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: BRAINHUNTER INC.

Address: 2Sheppard Avenue East, Toronto, Ontario, 257, 
Ontario , Canada

Identification No.: 800104

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

Employee and contract recruitment and placement 
services; provision of software based solutions and 
services in the field of human capital management; 
solutions based consulting services in the fields of 
staffing, hiring personnel, job searches, and 
operation of career websites for professional 
organization; providing payrolling, administration, and 
business process outsourcing services; all included 
in class 35.

שרותי גיוס עובד וחוזה והסדרת משרה; אספקה של פתרונות
ושירותים מובססי תוכנה בתחום של ניהול הון אנושי; שירותי
ייעוץ מבוססי פתרונות בתחום של אספקת עובדים, העסקת
כוח אדם, חיפושי עבודה ותפעול על אתרי קריירה עבור
ארגונים מקצועיים; אספקת רשימת מקבלי משכורות,

אמרכלות, ושירותי תהליכי מיקור חוץ עסקיים; הכל כלול בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

BRAINHUNTER

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 219197 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79529/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words קרית שמונה, מאפיה
but in the ,1950מאז  and the indicationמרחבית
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קרית
שמונה, מאפיה מרחבית ובציון מאז 1950, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: District bakery Kiryat Shmona (1986) Ltd. שם: מאפיה מרחבית קרית שמונה (1986) בע"מ

Address: South Industrial Area , P.O.B. 244, Kiryat 
Shmona , 10200, Israel

כתובת : אזור התעשייה דרומי, ת.ד.244, קרית שמונה, 10200,
ישראל

Identification No.: 511129066מספר זיהוי: 511129066

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

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

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

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

Bread, pastries and rice, buckwheat and seeds 
cakes; included in class 30.

לחם, דברי מאפה ופריכיות אורז, כוסמת ודגנים; הנכללים בסוג
.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220902 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79629/04/2010



Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word סוכרלוז and the phrases
but in the ,מופק מסוכר- הטעם סוכר and ממתיק על בסיס
combination and form appearing in the mark.

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
סוכרלוז ובצירופי המילים ממתיק על בסיס ו-מופק מסוכר -

הטעם סוכר, אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Danshar Ltd. שם: דנשר בע"מ

Address: 12 Hamelacha Street New Industrial Zone, 
Rosh Haayin, 48091, Israel

כתובת : רחוב המלאכה 12 אזור התעשיה החדש, ראש העין,
48091, ישראל

Identification No.: 510727704מספר זיהוי: 510727704

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

Artificial sweetener included in class 1. ממתיק מלאכותי הנכלל בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 30/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221946 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79729/04/2010



Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

INTUIT

Application Date 01/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223142 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 79829/04/2010



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

Technical consultation in the fields of computer 
hardware and software; computer software 
installation, setup, and configuration services; 
computer software and systems integration services; 
data conversion of computer program data or 
information; data recovery services; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for performing queries and 
transactions, and for storing, modifying, transmitting 
and receiving information in the fields of personal 
finance, business finance, accounting, banking, bill 
payment, financial planning, tax preparation and tax 
planning, all via computer and communication 
networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the fields 
of personal and business finance and accounting, 
transaction processing, tax preparation and planning, 
tax filing, business process management, and 
financial planning; providing temporary use of non-
downloadable computer software for administering 
employee benefits and payroll, inventory 
management, estimating, job costing, employee time 
tracking, business operations management and 
project management; providing temporary use of non
-downloadable computer software for use in real 
estate and property management, automotive service 
and repair management, construction and building 
management, health care practice management, law 
firm management, non-profit and public sector 
organization management, retail and restaurant 
management, and travel services management; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for managing health care 
information, prescription information, medical history, 
medical billing, patient records, and other medical 
records; computer software for managing medical 
insurance, medical payments, expenses and billing; 
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; data hosting services; hosting software 
programs for use in managing, organizing, and 
sharing data on a computer server and for web-
based collaboration on a global computer network 
and on internal computer networks; technical support 
services; technical support services, namely 
troubleshooting of computer hardware, software, 
data, and database problems; data sharing services; 
all included in Class 42.

ייעוץ טכני בתחומי חומרת ותוכנת מחשבים; שירותי התקנה,
הגדרה וקביעת תצורה של תוכנות מחשב; שירותי אינטגרציית
מערכות ותוכנות מחשב; המרת נתוני תוכנות מחשב או מידע;
שירותי שחזור נתונים; מתן שימוש זמני בתוכנות שאינן ניתנות

להורדה; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות
להורדה לצורך ביצוע שאילתות בנושא עסקאות, ולצורך

שמירה ,שינוי, העברה וקבלת מידע בתחום הפיננסי-אישי,
פיננסי-עסקי, חשבונאות, בנקאות, תשלומי חשבון, תכנון
פיננסי, הכנת מסים ותכנון מסים, הכל באמצעות רשתות

תקשורת ומחשבים; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן
ניתנות להורדה לשימוש בתחום הפיננסי אישי ועסקי

וחשבונאות, עיבוד עסקאות, הכנת מסים ותכנון מסים, הגשת
מסים, ניהול תהליכים עסקיים,  ותכנון פיננסי; מתן שימוש זמני
בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לצורך ניהול הטבות
וגיליונות שכר לעובדים, ניהול מלאי, אומדן, עלות עבודה,
מעקב אחר זמני עבודה של עובדים, ניהול פעולות עסקיות
וניהול פרויקטים; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן

ניתנות להורדה לצורך ניהול נדל"ן ורכוש, טיפולים לכלי רכב
וניהול תיקונים, ניהול קונסטרוקציה ובניה, ניהול שירותים
רפואיים, ניהול משרדי עורכי דין, ניהול ארגונים ללא מטרות
רווח במגזר הציבורי, ניהול קמעונאי ומסעדות, ניהול שירותי
נסיעות; מתן שימוש זמני בתוכנות מחשב שאינן ניתנות

להורדה לצורך ניהול מידע רפואי, מידע תרופתי, היסטוריה
רפואית, חיובים רפואיים, תיקי חולים ותיקים רפואיים אחרים;
תוכנות מחשב לניהול ביטוח רפואי, תשלומים עבור שירותי

רפואה, הוצאות וגביה; מתן שימוש זמני בכלים ותבניות לפיתוח
תוכנות שאינן ניתנות להורדה לניהול מידע; מתן שימוש זמני
בתוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה לצורך שיתוף מידע עם
אחרים; שירותי אחסון מידע; אחסון תוכנות מחשב לצורכי

ניהול, ארגון ושיתוף מידע בשרת מחשב ולצורך שיתוף פעולה
מבוסס באינטרנט ברשת מחשבים גלובלית וברשתות מחשב
פנימיות; שירותי תמיכה טכנית; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו
איתור וטיפול בתקלות בחומרת מחשב, תוכנות מחשב, נתונים
ובעיות במאגרי נתונים; שירותי שיתוף מידע; נכללים בסיווג 42.

ט"ו אייר תש"ע - 79929/04/2010



Owners

Name: Intuit, Inc.

Address: 2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA , 
94043, U.S.A.

Identification No.: 800549

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

ט"ו אייר תש"ע - 80029/04/2010



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: Nation-E AG

Address: Churerstrasse 108, CH-8808 Pfaffikon, , 
Switzerland

Identification No.: 800666

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

Energy production, included in Class 40 ייצור אנרגיה, הנכלל בסוג 40

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Nation-E

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224236 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80129/04/2010



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: Nation-E AG

Address: Churerstrasse 108, CH-8808 Pfaffikon, , 
Switzerland

Identification No.: 800666

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

Energy distribution, electricity distribution, included in 
Class 39

חלוקת אנרגיה, חלוקת חשמל, הנכללות בסוג 39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Nation-E

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224250 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80229/04/2010



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: Nation-E AG

Address: Churerstrasse 108, CH-8808 Pfaffikon, , 
Switzerland

Identification No.: 800666

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 batteries, electric batteries for vehicles, 
batteries for lighting, rechargeable lithium batteries, 
high tension batteries, solar batteries, battery boxes, 
battery chargers, battery jars, grids for batteries, 
electric accumulators, all included in Class 9

סוללות חשמליות, סוללות חשמליות לכלי רכב, סוללות
לתאורה, סוללות ליתיום נטענות, סוללות מתח גבוה, סוללות

סולריות, קופסאות לסוללות, מטענים לסוללות, צנצנות
לסוללות, רשתות קווי חשמל לבטריות, מצברים חשמליים,

הנכללים כולם בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Nation-E

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224256 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80329/04/2010



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: Nation-E AG

Address: Churerstrasse 108, CH-8808 Pfaffikon, , 
Switzerland

Identification No.: 800666

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

Lithium, lithium for batteries, included in Class 1 ליתיום, ליתיום עבור סוללות, הנכללים בסוג 1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Nation-E

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224283 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80429/04/2010



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: Nation-E AG

Address: Churerstrasse 108, CH-8808 Pfaffikon, , 
Switzerland

Identification No.: 800666

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

Electrical energy, alternative energy, renewable 
energy which is solar energy, wind energy and 
geothermal energy, all included in Class 4

אנרגיית חשמל, אנרגיה חלופית, אנרגיה מתחדשת שהיא
אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח ואנרגיה גיאותרמית, הנכללות

כולן בסוג 4

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Nation-E

Application Date 19/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224327 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80529/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Power Sport Ltd שם: פאוור ספורט בע"מ

Address:  ראשון לציון, ישראל19קניון ערי החוף רחוב סחרוב , כתובת : קניון ערי החוף רחוב סחרוב 19, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 512492588מספר זיהוי: 512492588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

The paths of running, treadmills, eliptkal, ways of 
ability, couches of ability, home gym, my product and 
accessory of ability, weights, pills/balls/bullets, tables 
plays, belted gloves of punch, sport shields; all 
included in class 28.

מסלולי ריצה, הליכונים, אליפטיקל, אופני כושר, ספות כושר,
מולטי טריינר, מוצרי ואביזרי כושר, משקולות, כדורים, שולחנות
משחק, כפפות וחגורות אגרוף, מגני ספורט; הנכללים כולם

בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

פאוור ספורט

Application Date 17/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225923 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80629/04/2010



ט"ו אייר תש"ע - 80729/04/2010



Ownersבעלים

Name: Shomrat Hazorea (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibbutz Shomrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

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 store and retail chain store services; on-line 
retail stores; wholesale services, namely, store 
distributorship services; advertising and marketing; 
business management; business administration; 
sales promoting services; public relation services; 
import and export agency; business consulting; 
electronic retail store and wholesale store services 
via the Internet and teleshopping; commercial 
information agencies; all in the field of furniture, beds, 
sofa beds, couches, settees, sofas divans, 
mattresses, cushions, armchairs, chairs, benches, 
kitchen furniture, bathroom furniture, wardrobes; 
night stands, desks, bookcases, racks in the nature 
of coat racks, display racks, book racks and 
magazine racks, shelves, playpens for babies, cribs, 
tables, furniture, namely, sales and display stands, 
mirrors, picture frames not of metal, furniture fittings 
not of metal, and accompanying products; all 
included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית ושירותי רשת חנויות קמעונאיות;
חנויות קמעונאיות בזמן אמיתי; שירותי סיטונאות, דהיינו
שירותי הפצה בחנויות; פרסום ושיווק; ניהול עסקים;

אדמניסטרציה עסקית; שירותי קידום מכירות; שירותי יחסי
ציבור; סוכנות יבוא ויצוא; יעוץ עסקי; שירותי חנויות קמעונאית
אלקטרונית ורשת חנויות קמעונאיות אלקטרוניות באמצעות
האינטרנט וקניה בטלפון; סוכנויות מידע מסחרי; כולם בתחום
של רהיטים, מיטות, ספות, כורסאות, מושבים, ספות דרגש,
מזרונים, כריות, כורסאות, כסאות, ספסלים, רהיטי מטבח,
רהיטי אמבט, ארונות בגדים, שידות לילה, שולחנות, מדפי

ספרים, כוננים מסוג של מתלה מעילים, מתלי תצוגה, אצטבות
ספרים וכונניות מגזינים, מדפים, לולים עבור תינוקות, עריסות,
שולחנות, רהיטים, דהיינו דלפקי מכירה ותצוגה, לוח כוסות
לקיר, ארונות, מעמדי כובע, מזנונים, מעמדי תצוגת עיתון,

מראות, מסגרות תמונה שאינן ממתכת, מתאמי רהיטים שאינם
ממתכת ואביזרים נלווים; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227310 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80829/04/2010



Ownersבעלים

Name: Lavie Time TECH Ltd שם: לביא טיימטק בע"מ

Address: 7 Habarzel St., Ramat Hahayal, Tel-Aviv , 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 7, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512667239מספר זיהוי: 512667239

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

Computer software for management of employee 
time, attendance, and scheduling; computer software 
for labor management and time costing; computer 
software for salary management; all included in class 
9.

תוכנה לניהול זמן, נוכחות, ותזמון של עובדים; תוכנת מחשב
לניהול כוח עבודה ותמחור מבוסס עלויות; תוכנת מחשב לניהול

משכורות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

SYNERION

Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227431 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 80929/04/2010



Ownersבעלים

Name: Lavie Time TECH Ltd שם: לביא טיימטק בע"מ

Address: 7 Habarzel St., Ramat Hahayal, Tel-Aviv , 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 7, רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 512667239מספר זיהוי: 512667239

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

Developing and implementing software solutions for 
human capital management; computer programming 
and software design, computer software 
development; design, development, implementation, 
installation, and maintenance of software; all included 
in class 42.

פיתוח ויישום של פתרונות תוכנה לניהול משאבי אנוש; תכנות
מחשב ועיצוב תוכנה, פיתוח תוכנת מחשב; עיצוב, פיתוח,
יישום, התקנה ותחזוקה של תוכנה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

SYNERION

Application Date 11/02/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 227432 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 81029/04/2010



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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Ownersבעלים

Name: Pitango Venture Capital Management (Israel) 
Ltd.

שם: פיטנגו ונצ'ר קפיטל מנג'מנט (ישראל) בע"מ

Address: 11 Hamenofim Street  , Herzliya, Israel כתובת : רח' המנופים 11  , הרצליה, ישראל

Identification No.: 51744מספר זיהוי: 51744

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

Venture capital finanicial services, in class 36. שירותי הון סיכון פיננסיים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

PITANGO

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228248 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 81129/04/2010



Ownersבעלים

Name: Y.A. Segol Ltd. שם: י.א.סגול בע"מ

Address: 53 Rabin Road, Givaataim, 53483, Israel כתובת : דרך רבין 53, גבעתים, 53483, ישראל

Identification No.: 514281419מספר זיהוי: 514281419

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pirian Yaaqov - Jack, Adv.

Address: Beit Ahlan 10 Smilansky Streer, Netanya, 
42432, Israel

שם: פיריאן יעקב - ג'ק, עו"ד

כתובת : בית אלון, סמינלנסקי 10, נתניה, 42432, ישראל

Commerce services namely chain of stores selling 
makeup, fashion accessories and jewelry; all 
included in class 35.

שירותי מסחר שהם רשת חנויות לממכר איפור, אביזרי אופנה
ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 11/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228287 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 81229/04/2010



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: Saucony, Inc.

Address: 13 Centennial Drive  , Peabody.Massachusetts, 
U.S.A.

Identification No.: 51557

(Massachusetts Corporation)

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

Footwear; soles for footwear; uppers for footwear; all 
included in class 25

הנעלה; סוליות עבור הנעלה; גפות עבור הנעלה; הנכללים כולם
בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

HRC

Application Date 29/03/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 228540 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 81329/04/2010



Ownersבעלים

Name: Ron David שם: רון דוד

Address: 21 Haporzi, St., P.O.B. 4296, Jerusalem, Israel כתובת : הפורצים 21, ת.ד.4296, ירושלים, ישראל

Identification No.: 54492517מספר זיהוי: 54492517

Old boxes, backpacks, bags, travel bags, carrier, car 
carrier, soft bags; all included in class 18.

תיבות ותיקים, תרמילים, תיקי נשיאה, תיקי נסיעות, מנשא,
מנשא לרכב, תיקים רכים; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

צ'ימיגג
CHIMIGAG

Application Date 25/04/2010 תאריך הגשה

Trade Mark No. 229365 מספר סימן

ט"ו אייר תש"ע - 81429/04/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 11/2009

198162

80037 173740 192647 192655 195261 195516 197971 199378 
200069 201252 201299 201300 202200 202201 202557 202642 
202996 203551 204255 204422 204424 205755 206048 206049 
206063 206215 207057 207105 207106 207443 207444 207546 
207547 207682 207684 208043 208044 208228 208229 208314 
208317 208325 208326 208511 208512 208513 208620 208621 
208651 208670 208916 208949 208950 208951 209009 209010 
209111 209112 209180 209182 209189 209190 209202 209309 
209343 209344 209415 209582 209690 209788 209789 209790 
209832 209833 209948 210010 210053 210054 210127 210276 
210277 210278 210279 210280 210281 210282 210283 210284 
210285 210286 210306 210307 210383 210384 210385 210386 
210395 210460 210532 210533 210538 210654 210688 210731 
210751 210757 210763 210765 210766 210767 210768 210769 
210770 210771 210789 210808 210810 210855 210884 210885 
210893 210894 210917 210936 210937 210938 210939 210941 
210942 210943 210944 210950 210952 210958 210959 210960 
210961 210963 210997 211003 211005 211039 211055 211056 
211057 211058 211087 211088 211108 211171 211205 211206 
211207 211208 211209 211210 211229 211230 211231 211232 
211278 211311 211352 211353 211358 211359 211360 211369 
211399 211410 211411 211412 211413 211414 211425 211434 
211440 211441 211442 211476 211477 211478 211483 211486 
211489 211493 211529 211544 211570 211571 211572 211575 
211581 211591 211605 211606 211616 211623 211626 211629 
211636 211637 211638 211639 211640 211641 211642 211643 
211644 211648 211649 211665 211674 211679 211680 211681 
211686 211693 211694 211695 211696 211697 211698 211699 
211722 211729 211732 211733 211734 211735 211736 211737 
211738 211739 211740 211741 211743 211749 211750 211751 
211756 211757 211770 211771 211772 211798 211806 211813 
211838 211840 211842 211843 211844 211845 211846 211870 
211877 211895 211898 211899 211900 211902 211911 211944 
211945 211954 211969 211970 211990 212001 212002 212003 
212004 212005 212008 212012 212015 212020 212021 212037 
212042 212043 212044 212045 212046 212047 212048 212049 
212050 212051 212092 212094 212125 212153 212169 212185 
212191 212194 212195 212200 212208 212212 212214 212229 
212241 212242 212246 212247 212248 212251 212280 212296 
212297 212298 212304 212305 212306 212312 212331 212333 
212383 212385 212386 212408 212409 212410 212419 212465 
212469 212470 212471 212472 212474 212506 212508 212513

.Journal" No")("יומן" מס' 09/2006

183360 183361

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2009

208237 209713 210121 210125 211668 211754 211810 222513

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ט"ו אייר תש"ע - 81529/04/2010



.Journal" No")("יומן" מס' 12/2009

212516 212518 212525 212529 212530 212533 212536 212538 
212539 212540 212541 212542 212543 212544 212545 212546 
212547 212548 212551 212552 212553 212554 212555 212556 
212557 212558 212559 212560 212564 212565 212569 212570 
212595 212596 212597 212599 212612 212646 212664 212665 
212666 212667 212679 212692 212693 212694 212695 212696 
212715 212716 212717 212718 212723 212725 212726 212727 
212728 212733 212754 212762 212781 212782 212784 212833 
212841 212865 212881 212883 212900 212912 212925 212935 
212937 212958 212959 212960 212961 212971 212981 213019 
213020 213031 213033 213042 213049 213055 213056 213057 
213127 213131 213132 213133 213134 213138 213139 213140 
213159 213193 213195 213201 213223 213229 213243 213244 
213245 213246 213247 213249 213250 213265 213305 213318 
213327 213330 213338 213339 213363 213382 213393 213402 
213404 213435 213436 213437 213443 213444 213447 213448 
213449 213450 213451 213462 213463 213464 213486 213511 
213514 213518 213535 213719 213731 213732 213734 213735 
213768 213771 213774 213775 213783 213784 213785 213786 
213833 213834 213840 213850 213853 213897 213898 213900 
213901 213902 213903 213904 213907 213908 213909 213919 
213945 213946 213947 214018 214019 214020 214021 214047 
214067 214068 214079 214080 214084 214089 214090 214091 
214092 214094 214095 214096 214097 214098 214099 214100 
214101 214102 214103 214104 214105 214106 214107 214108 
214109 214110 214112 214113 214114 214120 214151 214155 
214156 214157 214170 214171 214172 214174 214175 214176 
214177 214184 214185 214186 214189 214190 214191 214192 
214194 214195 214196 214197 214198 214201 214202 214203 
214204 214205 214216 214237 214241 214243 214244 214245 
214251 214252 214266 214268 214271 214273 214274 214275 
214292 214294 214298 214299 214300 214305 214320 214321 
214324 214326 214327 214329 214330 214331 214332 214349 
214357 214358 214359 214362 214380 214382 214396 214405 
214407 214410 214411 214412 214413 214415 214416 214428 
214429 214430 214435 214438 214439 214443 214456 214457 
214458 214459 214460 214461 214462 214463 214465 214466 
214467 214469 214471 214475 214476 214477 214478 214479 
214480 214486 214487 214498 214512 214515 214525 214531 
214532 214533 214534 214535 214536 214550 214551 214552 
214589 214593 214595 214596 214597 214598 214625 214626 
214628 214631 214653 214654 214655 214656 214665 214667 
214668 214685 214686 214687 214696 214698 214702 214703 
214704 214705 214738 214742 214743 214744 214748 214749 
214750 214751 214752 214753 214754 214755 214756 214759 
214761 214762 214763 214764 214765 214766 214771 214802 
214803 214804 214806 214808 214898 214899 214900 215485 
215486 215488 215492 216175 221176 224403 225064 225245 

225598 225612 225613 225614 225624 225899 225991

ט"ו אייר תש"ע - 81629/04/2010



147791 202555

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Telbar Pop Ltd.

טלבר פופ בע"מ

רמלה, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

44676

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Junk Food Clothing Company

Los Angeles, California, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

ט"ו אייר תש"ע - 81729/04/2010



104330 104864

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Robert Bosch Tool Corporation ; (Delaware 
Corporation)

Mount Prospect, Illinois, U.S.A.

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem
Begin Street , Ramat Gan

101111

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Hitachi Automotive Systems, Ltd.

Ibaraki 312-8503, Japan

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

128069 128070 128071 128072 128073 128074 128075 128076 128077 128078 128079 
128080

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

PRADA S.A.

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

156917 156918 156919 156921 156922 156923 176903 176904 179895 180460 180461 
199597

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

J. Choo Limited

London, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ט"ו אייר תש"ע - 81829/04/2010



162981 162982 162983

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

BHS LIMITED

London, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

162698

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Aurum Fund Management Limited

Hamilton HM 08, Bermuda

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. , Herzelia

174628

י.א. שלוש, ר.אברמוב, עו"ד

דרך מנחם בגין 23 מגדל לוינשטיין, קומה 16 ,   תל
אביב

J.E. Chelouche, R.Abramov & Co., Adv.

Amir Kalay

אמיר קלי

תל אביב, ישראל

,Menachem Begin Road Levinstein Tower 23
Floor , Tel Aviv 16

158596

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

GlaxoSmithKline LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

2711 Centerville Road, Suite 400, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

ט"ו אייר תש"ע - 81929/04/2010



188856

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Freeman Automotive (UK) Limited

Northampton, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

178800

פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עו"ד

מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול קומה 41 ,   תל אביב

Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani,  Advs.

הפיראט האדום יבוא ושיווק צעצועים 2005  בע"מ

פתח תקוה, ישראל

, Azrieli Center The Round Tower, 41 Floor 1
Tel Aviv

197308

ד. מירקין ושות', עו"ד

דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Ronzoni Foods Canada Corporation

Etobicoke, Ontario, Canada

Menachem Begin Road , Tel Aviv 52

196351

גוטפריד, וסרצוג ושות', עו"ד

רחוב אבן גבירול 68   ,   תל אביב

Gootfried, Wasercug & Co., Advs.

Online Digital Communication (I.C.A.) Ltd.

תקשורת מקוונת דיגיטלית (איי.סי.איי) בע"מ

בת ים, ישראל

Ibn Gvirol Street , Tel Aviv 68

ט"ו אייר תש"ע - 82029/04/2010



201432 208644 208940

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Audigier Brand Management Group LLC ; (California 
Limited Liability Company)

Culver City, California, U.S.A.

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. , Herzelia

199610

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

Ecolife B.V.

Curacao, Netherlands Antilles

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

201013 201014

רון קלגסבלד, עו"ד

ת.ד. 12417 ,   הרצליה

Ron Klagsbald, Adv.

Excellent Brands JMI Limited

Baar, Switzerland

P.O.B. 12417 ,   Herzelia

200803

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

COOL S.R.L.

Milano, Italy

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem
Begin Street , Ramat Gan

ט"ו אייר תש"ע - 82129/04/2010



203759

פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

ת.ד. 26379 ,   תל אביב

Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

THE PILLSBURY COMPANY LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 26379 ,   Tel Aviv

214917 214918

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Textron Innovations Inc. ; (Delaware Corporation)

Providence, Rhode Island, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

22867

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Continental Automotive GmbH

Hanover, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

216825

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Alberto Minotti

Verona, Italy

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

ט"ו אייר תש"ע - 82229/04/2010



267 138201

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

C&C IP SARL

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

26078 28508 41206 41477 131207 143585 143585

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Aspen Global Incorporated

Port Louis, Mauritius

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

28874 55119

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Delphi Technologies Holding S.a.r.L.

Bascharage, G.D. of Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

31914 64100 64101 64103 82099 164041

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Henkel Corporation ; (Delaware Corporation)

Rocky Hill, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו אייר תש"ע - 82329/04/2010



41926 41927

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lely Patent N.V.

Maassluis, The Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

40567

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Springs Global US, Inc. ; (Delaware Corporation)

Fort Mill, SC, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

4479 6695 6696 6702 6703 6729 6731 6732 6753 7063 16710 16711 16712 16826 16827 
23413 26259 41401 41402 41403 44148 44150 44151 49408 49708 61431 87270 87271 

95849 95850 97507 102610 104471 106227 106755 109597 117182 120236 132055 
164901

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

TEMPO BEVERAGES LTD

טמפו משקאות בע"מ

נתניה, ישראל

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

36643 36644

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Senco Brands, Inc. ; (Delaware Corporation)

Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

ט"ו אייר תש"ע - 82429/04/2010



52712 52713 52715 52716

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Mistral International B.V.

Almelo, The Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

46843

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Mentor Worldwide LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Santa Barbara, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

55885 77550

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Warner Chilcott Company, LLC ; (Puerto Rico Limited 
Liability Company)

Fajardo, Puerto Rico

Weizmann St. , Rehovot 13

54108 132348 132349 132350 132351 132352 132353 132354 132355 132356

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nike Global Services Pte. Ltd.

Singapore, Singapore

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

ט"ו אייר תש"ע - 82529/04/2010



71109

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bigelow & Holmes, Inc. ; (California Corporation)

Rochester, N.Y., U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

56410

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Loxeal Srl

Cesano Maderno, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

62033

MEGA-T CO. LTD

Samutsakorn, Thailand

,

57815 180278 180279

Danshar Ltd.

דנשר בע"מ

ראש העין, ישראל

,

ט"ו אייר תש"ע - 82629/04/2010



83017 173946 204480

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Chopard Accessories (Ireland) Limited

Dublin, Ireland

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. , Herzelia

83174

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

BALLET MAKERS, INC. ; (New York Corporation)

Totowa, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

84504 84505 167481 167482 167483

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BELFE S.A.

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

84131

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Alcafleu Management GmbH Co. KG

Schonefeld OT Waltersdorf, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ט"ו אייר תש"ע - 82729/04/2010



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

166346 197454 197455 197456

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cartridge World Australia Pty Ltd

133346

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SunOpta Ingredients Inc. ; (Delaware Corporation)

108350 114248 114989 115304 115749 120864 120865 126155 
131027 197929 197930 198131 198132

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ipsen Pharma S.A.S

127103 127104 127105 127106

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

LLOYD Shoes GmbH

ט"ו אייר תש"ע - 82829/04/2010



16926 28546 28547 52638 52639 118024 118025 172184 172185 
217605

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tyco Fire Products L.P. ; (Delaware Limited Partnership)

218780 218781

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NBC Universal Global Networks UK Limited

218491 218492

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

הלדור טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ; חברה פרטית

Haldor Advanced Technologies Ltd.

172842

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kent Nutrition Group, Inc. ; (Iowa Corporation)

208204

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

ט"ו אייר תש"ע - 82929/04/2010



40577

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DPWN Holdings (USA), Inc. ; (Ohio Corporation)

22867 43190 45584 138312 138314 138315 138316 138317

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Continental Automotive GmbH

3431 20053

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MEGGER LIMITED

227339 227342 227343

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

bip GmbH

225245

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

קולורייט בע"מ

ColoRight Ltd.

ט"ו אייר תש"ע - 83029/04/2010



57116 57117 143031 204583 206433 206434

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sensormatic Electronics, LLC ; (Nevada Limited Liability Company)

71464 71465 71466 71467 71468 71469

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Learning Curve Brands, Inc. ; (Delaware Corporation)

72009

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Schlage Lock Company ; (California Corporation)

83005 83006 83007 83008 83009 83010 83011 83012 83013 
83014 83015 83016 103586 107690 109414 115655 115656 

115657 115658 115659 123421 123422 136469 136470 139015 
139016 139017 139018 139019 139020 147341 148566 148567 
149142 149365 149531 153942 164522 164523 164524 164525 
178286 178287 178288 178289 178290 178291 178292 178293 
178294 178295 178296 178297 178298 178299 178300 181445 
181446 181447 181448 181449 181577 181578 181579 187371 
187372 188486 189386 191627 195002 195100 195674 199076 
199077 199078 199079 199080 199091 199363 202628 202629 
202630 204077 204078 210913 210914 210915 210916 214758 

214820 214934 214943 215731 220664 221059 224591

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio
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94045 103558 123955 179403 180051 182172 182173 212202 
212203

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

9750 16754 16902 20674 21408 21950 24228 24475 29380 29708 
31780 32401 36542 36543 37983 40015 44567 44569 46805 
54195 55213 55215 57243 58569 62326 63283 63348 64743 
64948 65678 65831 65832 70774 75537 75679 78519 79336 
79811 79829 81650 82752 82753 82754 83434 83621 83696 
83949 84010 84397 85906 88402 89139 91200 96208 98727 
98728 99107 100223 105015 105447 105450 111441 111703 

111867 114349 114351 114352 114434 114436 115397 116078 
119850 120507 123835 125407 136602 137097 138604 142683 
142684 146046 149032 149594 155778 158407 158408 158819 
159753 160300 160632 168952 168953 173258 173260 176856 
177852 179985 179986 187749 187750 189059 189249 192368 
192369 192487 192491 192496 194100 194101 194102 194103 
196831 196832 196833 196834 196835 196836 199924 199925 
199927 202186 207617 207618 207622 209528 209529 213923 
214772 215200 215201 217319 217816 218444 218628 218629 

224264

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Merck Sharp & Dohme Corp. ; (New Jersey Corporation)

88257

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Linear Technology Corporation ; (Delaware Corporation)
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

217042

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Glattpark , Switzerland

133014 133015 167929 167930 167931 167932 167933 167934 167935 168009 170805 
170806 170807 170808 170809 170810 170811 170813 170814 170815 170816 170817

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

65, quai George Gorse  Boulogne 
Billancourt , 92100 ,  , France

110431 147081 162831 162832 162833 162834

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Narakeyum Jeodong Bldg., 1-2 Jeodong 1-ga  
Jung-gu, Seoul ,  ,  , Republic of Korea

185596 185597 185598 185599 185600 185601

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

27 Baker Street  London , W1U 8AH ,  , 
United Kingdom

153165

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Gang 14  2242 KD Wassenaar ,  ,  , The 
Netherlands
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חידושים
RENEWALS

2926 8923 8924 8948 9031 9032 9035 9079 9114 9125 9126 9142 9159 19699 
19700 19701 19704 19706 19708 19709 19821 19849 19862 19863 19867 19875 
19880 19924 40412 40413 40414 40415 40522 40557 40579 40587 40588 40589 
40620 40621 40622 40629 40630 40792 40794 40795 40796 40797 40798 40867 
40880 40888 40898 40899 40900 40901 40904 40905 40910 40911 40912 40913 
40939 71498 71499 71500 71680 71881 72008 72009 72055 72092 72107 72108 
72109 72180 72181 72197 72237 72254 72255 72260 72262 72317 72319 72321 
72339 72386 72387 72436 72437 72471 72472 72473 72474 72475 72476 72477 
72478 72479 72480 72481 72482 72492 72545 72546 72553 72555 72593 72604 
72605 72607 72628 72646 72647 72648 72649 72650 72651 72653 72663 72664 
72683 72684 72685 72725 72733 72745 72746 72760 72772 72776 72795 72832 
72833 72835 72842 72857 72882 72884 72885 72935 72937 72939 72970 72988 

73038 73115 135474 137102 138322 138945 139407 139408

40579 59052 82063 82064 100750 100751

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

920 Milliken Road  Spartanburg, South 
Carolina , 29303 ,  , U.S.A.

218491 218492

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 ,  , Habanay St.  Hod Hasharon , 45319 2רחוב הבנאי 2  הוד השרון , 45319 ,  , ישראל
Israel

74392 174285 174286 174287 185058 204764 204765

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Corporation Service Company  2711 
Centerville Road, Suite 400 ,  , Wilmington, 
Delaware, 19801 , U.S.A.

40867 75047

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Chivas House, 72 Chancellors Road    
London , W6 9RS ,  , United Kingdom
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

8292 8302 8308 8340 8342 18991 19010 19056 19074 39796 39798 39809 39810 
39814 39815 39849 39868 39869 39901 39902 39912 39913 70462 70463 70464 
70465 70466 70467 70475 70478 70508 70511 70512 70516 70518 70531 70542 
70543 70549 70558 70559 70560 70561 70562 70563 70567 70569 70595 70608 
70609 70610 70611 70612 70613 70614 70617 70618 70622 70637 70640 70641 
70643 70650 70651 70652 70664 70680 70681 70705 70723 70751 70752 70753 

70757 70758 70764 71050 159659 159793 159905 159906 159934 159942 159969 
159970

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2798 2806 2829 2852 2856 2860 2861 2862 2871 8896 8912 8923 8924 8928 8943 
19661 19662 19696 19705 19717 40528 40529 40534 40535 40536 40537 40568 
40578 40597 40604 40620 40621 40622 40629 40630 40632 72025 72040 72060 
72074 72077 72079 72100 72138 72139 72140 72141 72146 72147 72148 72149 
72150 72151 72152 72153 72154 72157 72159 72160 72161 72162 72163 72164 
72191 72209 72215 72216 72217 72218 72219 72223 72224 72225 72226 72227 
72228 72231 72235 72236 72238 72245 72249 72256 72261 72266 72270 72271 
72286 72287 72288 72289 72290 72291 72294 72298 72299 72303 72304 72305 

72312 72316 72327 72331 72340 72344 72345 72346 72350 72352 136442 
136443 137098
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

213817

Tentan AG

211527

.Disney Enterprises, Inc

215429

.DePuy, Inc

207426 207819

.Cott Beverages Inc

183240

סולתם רדד 2001 בע"מ

.Soltam-Radad 2001 Ltd

171117 171118 171119 171120

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

.INTERNET GOLD - GOLDEN LINES LTD

194246 194247 194248 194249 194250 194251 194252 194253 194254 194255

סמייל.מדיה בע"מ

.Smile.Media Ltd

194236 194237 194238 194239 194240 194241 194242 194243 194244 194245

012 סמייל.תקשורת בע"מ

.SMILE.COMMUNICATIONS LTD 012
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216310

פיליפ חדד

Philip Hadad

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

178707 178937 209606 210536

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

ארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית
בישראל

ISRAEL BIO-ORGANIC 
AGRICULTURE ASSOCIATION

69608

.PEER BRUSH INDUSTRIES LTDפאר תעשיות מברשות בע"מ 156432

.CASPIT SOFTWARE LTDכספית תוכנה בע"מ 157718

ארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית
בישראל

ISRAEL BIO-ORGANIC 
AGRICULTURE ASSOCIATION

69605

ארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית
בישראל

ISRAEL BIO-ORGANIC 
AGRICULTURE ASSOCIATION

69606

ארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית
בישראל

ISRAEL BIO-ORGANIC 
AGRICULTURE ASSOCIATION

69607
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שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 9 סוג: 9

189434

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of 
acne, excluding pharmaceutical preparations 
for use in connection with the treatment of 
upper respiratory conditions, cold and flu 
treatments, allergy medications, ophthalmic 
preparations, and vaccines; all included in 
class 5.

מוצרים רוקחיים לטיפול באקנה, מלבד תכשירים
רוקחים לשימוש בהקשר של כושר מערכת הנשימה
העליונה, טיפול בצינון ובשפעת, תרופות אלרגיה,

תכשירי עיניים ותרכיבי חיסון; הנכללים כולם בסוג 5.

202418

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, namely; nail polish and lipstick, 
toilet soap, potpourri, personal cleaning and 
bath products, namely; soaps, face and body 
powders; personal care products; bath oils, 
skin cleansers, skin scrubs, bubble bath, after 
shave lotion, deodorant; tanning and sun 
products; none of the aforesaid goods being 
for use on scalp or hair; all included in class 3.

קוסמטיקה, שהיא; לק לציפורניים ואודם, סבון טואלט,
פוטפורי, מוצרי ניקוי ואמבט לשימוש אישי, שהם;
סבונים, אבקות לפנים ולגוף; מוצרי טיפוח אישיים;
שמנים לאמבט, מנקים לעור, מקרצפים לעור, קצף

לאמבט, תחליב לאחר גילוח, דיאורדורנט; מוצרי שיזוף
ושמש; כל הטובין האמורים אינם בשימוש על הקרקפת

או השיער; הנכללים כולם בסוג 3.

212365

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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Computer hardware; integrated circuit 
memories; integrated circuit chips; chip-sets; 
semiconductor processors; semiconductor 
processor chips; semiconductor chips; 
microprocessors; printed circuit boards; 
electronic circuit boards; computer memory 
devices; operating systems; computer 
programs; microcontrollers; data processors; 
central processing units; semiconductor 
memory devices; computer peripherals; video 
circuit boards;  audio circuit boards; audio-
video circuit boards; video-graphic 
accelerators; multimedia accelerators; video 
processors; video processor boards; computer 
operating system software; computer operating 
programs; tools and utilities in the field of 
application software for connecting personal 
computers, networks, telecommunications 
apparatus and global computer network 
applications; computerized 
telecommunications and networking equipment 
consisting of operating system software, 
modems, cameras, headsets, microphones, 
cables and adaptors; computer games; 
computers; handheld computers; 
microcomputers; minicomputers; memory 
boards; data processing apparatus; personal 
digital assistants; cellular telephones; smart 
phones; portable and handheld personal 
organizers; cards, discs, tapes, wires, records, 
microchips and electronic circuits, all for the 
recordal of data; modems; apparatus and 
instruments, all for processing, storage, 
retrieval, transmission, display, input, output, 
compressing, decompressing, modifying, 
broadcasting and printout of data; computer 
input and output devices; work stations; data 
memories; storage devices; security systems 
for computer hardware and software; set 
electronic chips; components for computers 
printed circuits; voice accelerators; data, image 
and video; voice, data, image and video 
accelerators; flash memories; flash memory 
devices; memory systems for computers; 
telecommunications equipment and computer 
networks, namely processing and operating 
systems; headsets; mice; microphones; cables 
and adapters; computer terminals and printers 
for use therewith; video display units; 
telecommunications apparatus and 
instruments; computer hardware and software 
for the transmission and receipt of facsimiles; 
computer hardware and software for the 
development, maintenance, and use of local 
and wide area computer networks; computer 
hardware and software for the development, 
maintenance, and use of interactive audio-
video computer conference systems; computer 
hardware and software for the receipt, display, 
and use of broadcast video, audio, and digital 
data signals; routers; hubs; servers; switches; 
apparatus for testing and programming 
integrated circuits; peripheral memory 
apparatus; computer firmware, namely

חומרת מחשב; מעגלי זיכרונות משולבים; שבבי מעגלים
משולבים; מערכות שבבים; מעבדים מוליכים למחצה;

שבבי מעבדים מוליכים למחצה; שבבים מוליכים
למחצה; מיקרו מעבדים; לוחות מעגלים מודפסים;
לוחות מעגלים אלקטרוניים; מכשירי זיכרון למחשב;
מערכות הפעלה; תוכניות מחשב; בקרים זעירים;

מעבדי מידע; מערכות עיבוד מרכזיות; מכשירי זיכרון
מוליכים למחצה;  ציוד היקפי למחשב; לוחות מעגלי

וידיאו; לוחות מעגלי קול; לוחות מעגלי קול-וידיאו; מאיצי
גרפיקת וידיאו; מאיצי מולטימדיה; מעבדי וידיאו; לוחות
מעבדי וידיאו; תוכנת הפעלת מערכות מחשב; תוכניות
הפעלת מחשב; כלים ועזרים בתחום של תוכנות יישום

עבור חיבור מחשבים אישיים, רשתות, התקני
טלקומוניקציה ויישומי מערכות מחשב עולמיות;

תקשורת ממוחשבת וציוד רשתות המורכבים מתוכנת
הפעלת מערכת, מודמים, מצלמות, אוזניות,
מיקרופונים, כבלים ומתאמים; משחקי מחשב;

מחשבים; מחשבים נישאים ביד; מיקרו מחשבים; מיני
מחשבים; לוחות זיכרון; התקנים לעיבוד נתונים; עוזרים

אישיים דיגיטאליים; טלפונים סלולאריים; טלפונים
חכמים; ארגוניות אישיות נישאות ונישאות ביד;

כרטיסים, דיסקים, קלטות, חוטים, תקליטים, מיקרו
שבבים, ומעגלים אלקטרוניים, כולם עבור הקלטת
מידע; מודמים, התקנים וכלים, כולם עבור עיבוד,

אחסון, אחזור, תמסורת, הצגה, קלט, פלט, דחיסה, אי
דחיסה, שינוי, שידור והדפסה של מידע; מכשירי קלט
ופלט למחשב; עמדות עבודה; זיכרונות מידע; מכשירי
אחסון; מערכות ביטחון לחומרת ותוכנת מחשב; מערכת
שבבים אלקטרונית; רכיבים עבור מעגלים מודפסים של
מחשב; מאיצי קול; מידע, דמויות ווידיאו; מאיצי קול,
מידע, דמויות ווידיאו; זיכרונות הבזק; מכשירי זיכרונות
הבזק; מערכות זיכרון עבור מחשבים; ציוד תקשורת

ורשתות מחשב, שהם עיבוד והפעלת מערכות; אוזניות;
עכברים; מיקרופונים; כבלים ומתאמים; מסופי מחשב
ומדפסות לשימוש עימם; יחידות תצוגת וידיאו; התקני
וכלי תקשורת; חומרת ותוכנת מחשב לשידור וקבלה של

פקסימיליה; חומרת ותוכנת מחשב עבור פיתוח,
אחזקה, ושימוש ברשתות מחשב מקומיות ונרחבות;
חומרת ותוכנת מחשב לפיתוח, אחזקה, ושימוש

במערכות ועידה ממוחשב קול-וידיאו אינטראקטיבית;
חומרת ותוכנת מחשב עבור קבלה, הצגה, ושימוש של
שידור וידיאו, קול, ואותות מידע דיגיטאליים; נתבים;
רכזות; שרתים; מתגים; התקנים עבור בחינת ותכנות
מעגלים משולבים; התקני זיכרון היקפי; קושחת מחשב,
שהן תוכנות מערכות הפעלה למחשב; שרתי פונקציות
קבועות; חומרת מחשב לרשתות; מכשירים מוליכים
למחצה; חומרת ותוכנת מחשב ליצירת, סיוע, וניהול

,(LANs) גישת רחק אל ותקשורת עם רשתות מקומיות
רשתות וירטואליות פרטיות (VPN), רשתות רחבות
היקף (WANs) ורשתות מחשב עולמיות; נתבים,
מתגים, רכזת ותוכנת הפעלת שרת; תוכנת מחשב
לשימוש באספקת גישה למשתמשים רבים לרשת
מחשב מידע עולמית עבור חיפוש, אחזור, העברה,
התאמה והפצה של טווח רחב של מידע, כלי תוכנת

מחשב לסיוע תוכנת יישום לצד שלישי; תוכנת וחומרת
מחשב עבור תקשורות רשת אלחוטיות; חומרים

הדרכתיים הנוגעים למחשבים שהוקלטו בצורה מגנטית,
אלקטרונית או אופטית; חלקים ואביזרים עבור כל
הטובין המוזכרים לעיל; וחוברות הדרכה הנמכרות

כיחידה וניתנות להורדה מרשת מחשב עולמית; מדפים,
ארוניות ומחזיקים, כולם מותאמים לטובין המוזכרים
לעיל; התקנים מדעיים, לניווט, למדידה, חשמליים,

צילומיים, קולנועיים, אופטיים, משקליים, התקני מדידה,
התקני איתות, התקני וויסות, התקני הצלה והתקנים

ט"ו אייר תש"ע - 83929/04/2010



Class: 9 סוג: 9

189433

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

computer operating systems software; fixed 
function servers; computer networking 
hardware; semiconductor devices; computer 
hardware and software for creating, facilitating, 
and managing remote access to and 
communication with local area networks 
(LANs),virtual private networks (VPN),wide 
area networks (WANs) and global computer 
networks; router, switch, hub and server 
operating software; computer software for use 
in providing multiple user access to a global 
computer information network for searching, 
retrieving, transferring, manipulating and 
disseminating a wide range of information, 
computer software tools for the facilitation of 
third party software applications; computer 
hardware and software for wireless network 
communications; instructional materials 
relating to computers recorded magnetically, 
electronically or optically; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; and manuals sold as a 
unit and downloadable from a global computer 
network; racks, cabinets and holders, all 
adapted for the aforesaid goods; scientific, 
navigation, measuring, electric, photographic, 
film, optical, scales, measuring apparatus, 
signaling apparatus, regulating apparatus, 
rescue apparatus and teaching apparatus and 
instruments; tape recorders, records; 
apparatus and instruments, all for monitoring, 
detecting testing and measuring; floppy disc 
driving appartus; electronic security apparatus; 
surveillance apparatus; electronic apparatus 
and instruments, all for recognizing digital and 
analog codes; control apparatus for all the 
aforesaid goods; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
wheighing, 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 
mechanism for coin operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; fire-
extinguishing apparatus; the aforementioned 
software excluding data acquisition software 
specifically related to industrial, manufacturing, 
scientific or other applications where physical 
measurements such as temperature, wheight, 
level, velocity, voltage, current, and frequency 
are converted to an electric signal; all included 
in class 9.

וציוד ללימוד; רשמי קול, תקליטים; התקנים ומכשירים
כולם לניטור, גילוי, בדיקה ומדידה; התקנים בעלי כונן
פלופי; התקני בטיחות אלקטרוניים; התקני מעקב;
התקנים וכלים אלקטרוניים, כולם עבור זיהוי קודים
דיגיטאליים ואנלוגיים; התקני בקרה עבור כל הטובין
המוזכרים לעיל; התקנים ומכשירים לשימוש במדע,
בחקר הים, בסיקור, בצילום, בקולנוע, באופטי,

בשקילה, במדידה, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות
והתקנים ומכשירים להוראה; התקנים ומכשירים

להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על
חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול
או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;
מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות

חישוב; מכשירים לכיבוי אש; התוכנה המוזכרת אינה
כוללת תוכנת רכישת נתונים הקשורים בעיקר

לאפליקציות תעשייתיות, של ייצור, מדעיות או אחרות
בהן מדידות פיזיקאליות כמו טמפרטורה, משקל, רמה,
מהירות, מתח, זרם ותדר מומרות לאות אלקטרוני;

הנכללים כולם בסוג 9.
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Computer hardware; integrated circuit 
memories; integrated circuit chips; chip-sets; 
semiconductor processors; semiconductor 
processor chips; semiconductor chips; 
microprocessors; printed circuit boards; 
electronic circuit boards; computer memory 
devices; operating systems; computer 
programs; microcontrollers; data processors; 
central processing units; semiconductor 
memory devices; computer peripherals; video 
circuit boards;  audio circuit boards; audio-
video circuit boards; video-graphic 
accelerators; multimedia accelerators; video 
processors; video processor boards; computer 
operating system software; computer operating 
programs; tools and utilities in the field of 
application software for connecting personal 
computers, networks, telecommunications 
apparatus and global computer network 
applications; computerized 
telecommunications and networking equipment 
consisting of operating system software, 
modems, cameras, headsets, microphones, 
cables and adaptors; computer games; 
computers; handheld computers; 
microcomputers; minicomputers; memory 
boards; data processing apparatus; personal 
digital assistants; cellular telephones; smart 
phones; portable and handheld personal 
organizers; cards, discs, tapes, wires, records, 
microchips and electronic circuits, all for the 
recordal of data; modems; apparatus and 
instruments, all for processing, storage, 
retrieval, transmission, display, input, output, 
compressing, decompressing, modifying, 
broadcasting and printout of data; computer 
input and output devices; work stations; data 
memories; storage devices; security systems 
for computer hardware and software; set 
electronic chips; components for computers 
printed circuits; voice accelerators; data, image 
and video; voice, data, image and video 
accelerators; flash memories; flash memory 
devices; memory systems for computers; 
telecommunications equipment and computer 
networks, namely processing and operating 
systems; headsets; mice; microphones; cables 
and adapters; computer terminals and printers 
for use therewith; video display units; 
telecommunications apparatus and 
instruments; computer hardware and software 
for the transmission and receipt of facsimiles; 
computer hardware and software for the 
development, maintenance, and use of local 
and wide area computer networks; computer 
hardware and software for the development, 
maintenance, and use of interactive audio-
video computer conference systems; computer 
hardware and software for the receipt, display, 
and use of broadcast video, audio, and digital 
data signals; routers; hubs; servers; switches; 
apparatus for testing and programming 
integrated circuits; peripheral memory 
apparatus; computer firmware, namely

חומרת מחשב; מעגלי זיכרונות משולבים; שבבי מעגלים
משולבים; מערכות שבבים; מעבדים מוליכים למחצה;

שבבי מעבדים מוליכים למחצה; שבבים מוליכים
למחצה; מיקרו מעבדים; לוחות מעגלים מודפסים;
לוחות מעגלים אלקטרוניים; מכשירי זיכרון למחשב;
מערכות הפעלה; תוכניות מחשב; בקרים זעירים;

מעבדי מידע; מערכות עיבוד מרכזיות; מכשירי זיכרון
מוליכים למחצה;  ציוד היקפי למחשב; לוחות מעגלי

וידיאו; לוחות מעגלי קול; לוחות מעגלי קול-וידיאו; מאיצי
גרפיקת וידיאו; מאיצי מולטימדיה; מעבדי וידיאו; לוחות
מעבדי וידיאו; תוכנת הפעלת מערכות מחשב; תוכניות
הפעלת מחשב; כלים ועזרים בתחום של תוכנות יישום

עבור חיבור מחשבים אישיים, רשתות, התקני
טלקומוניקציה ויישומי מערכות מחשב עולמיות;

תקשורת ממוחשבת וציוד רשתות המורכבים מתוכנת
הפעלת מערכת, מודמים, מצלמות, אוזניות,
מיקרופונים, כבלים ומתאמים; משחקי מחשב;

מחשבים; מחשבים נישאים ביד; מיקרו מחשבים; מיני
מחשבים; לוחות זיכרון; התקנים לעיבוד נתונים; עוזרים

אישיים דיגיטאליים; טלפונים סלולאריים; טלפונים
חכמים; ארגוניות אישיות נישאות ונישאות ביד;

כרטיסים, דיסקים, קלטות, חוטים, תקליטים, מיקרו
שבבים, ומעגלים אלקטרוניים, כולם עבור הקלטת
מידע; מודמים, התקנים וכלים, כולם עבור עיבוד,

אחסון, אחזור, תמסורת, הצגה, קלט, פלט, דחיסה, אי
דחיסה, שינוי, שידור והדפסה של מידע; מכשירי קלט
ופלט למחשב; עמדות עבודה; זיכרונות מידע; מכשירי
אחסון; מערכות ביטחון לחומרת ותוכנת מחשב; מערכת
שבבים אלקטרונית; רכיבים עבור מעגלים מודפסים של
מחשב; מאיצי קול; מידע, דמויות ווידיאו; מאיצי קול,
מידע, דמויות ווידיאו; זיכרונות הבזק; מכשירי זיכרונות
הבזק; מערכות זיכרון עבור מחשבים; ציוד תקשורת

ורשתות מחשב, שהם עיבוד והפעלת מערכות; אוזניות;
עכברים; מיקרופונים; כבלים ומתאמים; מסופי מחשב
ומדפסות לשימוש עימם; יחידות תצוגת וידיאו; התקני
וכלי תקשורת; חומרת ותוכנת מחשב לשידור וקבלה של

פקסימיליה; חומרת ותוכנת מחשב עבור פיתוח,
אחזקה, ושימוש ברשתות מחשב מקומיות ונרחבות;
חומרת ותוכנת מחשב לפיתוח, אחזקה, ושימוש

במערכות ועידה ממוחשב קול-וידיאו אינטראקטיבית;
חומרת ותוכנת מחשב עבור קבלה, הצגה, ושימוש של
שידור וידיאו, קול, ואותות מידע דיגיטאליים; נתבים;
רכזות; שרתים; מתגים; התקנים עבור בחינת ותכנות
מעגלים משולבים; התקני זיכרון היקפי; קושחת מחשב,
שהן תוכנות מערכות הפעלה למחשב; שרתי פונקציות
קבועות; חומרת מחשב לרשתות; מכשירים מוליכים
למחצה; חומרת ותוכנת מחשב ליצירת, סיוע, וניהול

,(LANs) גישת רחק אל ותקשורת עם רשתות מקומיות
רשתות וירטואליות פרטיות (VPN), רשתות רחבות
היקף (WANs) ורשתות מחשב עולמיות; נתבים,
מתגים, רכזת ותוכנת הפעלת שרת; תוכנת מחשב
לשימוש באספקת גישה למשתמשים רבים לרשת
מחשב מידע עולמית עבור חיפוש, אחזור, העברה,
התאמה והפצה של טווח רחב של מידע, כלי תוכנת

מחשב לסיוע תוכנת יישום לצד שלישי; תוכנת וחומרת
מחשב עבור תקשורות רשת אלחוטיות; חומרים

הדרכתיים הנוגעים למחשבים שהוקלטו בצורה מגנטית,
אלקטרונית או אופטית; חלקים ואביזרים עבור כל
הטובין המוזכרים לעיל; וחוברות הדרכה הנמכרות

כיחידה וניתנות להורדה מרשת מחשב עולמית; מדפים,
ארוניות ומחזיקים, כולם מותאמים לטובין המוזכרים
לעיל; התקנים מדעיים, לניווט, למדידה, חשמליים,

צילומיים, קולנועיים, אופטיים, משקליים, התקני מדידה,
התקני איתות, התקני וויסות, התקני הצלה והתקנים
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Class: 25 סוג: 25

208043

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments, all aforementioned goods 
except drums, cymbals, their parts and 
accessories, guitars and similar stringed 
instruments, their parts and accessories, whith 
the similarity indicated by the strings of the 
instruments normally being plucked to produce 
sound; all included in class 15.

כלים מוזיקליים; כל הטובין המוזכרים לעיל מלבד
תופים, מצילתיים, חלקים ואביזרים הקשורים להם,

גיטרות וכלי מיתר דומים על חלקיהם ואביזרים שלהם,
כאשר הדמיון בניהם בא לידי ביטוי במיתרים של
הכלים, עליהם באופן רגיל נוהגים לפרוט על מנת

להפיק צליל; הכל כלול בסוג 15.

205072

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

computer operating systems software; fixed 
function servers; computer networking 
hardware; semiconductor devices; computer 
hardware and software for creating, facilitating, 
and managing remote access to and 
communication with local area networks 
(LANs),virtual private networks (VPN),wide 
area networks (WANs) and global computer 
networks; router, switch, hub and server 
operating software; computer software for use 
in providing multiple user access to a global 
computer information network for searching, 
retrieving, transferring, manipulating and 
disseminating a wide range of information, 
computer software tools for the facilitation of 
third party software applications; computer 
hardware and software for wireless network 
communications; instructional materials 
relating to computers recorded magnetically, 
electronically or optically; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; and manuals sold as a 
unit and downloadable from a global computer 
network; racks, cabinets and holders, all 
adapted for the aforesaid goods; scientific, 
navigation, measuring, electric, photographic, 
film, optical, scales, measuring apparatus, 
signaling apparatus, regulating apparatus, 
rescue apparatus and teaching apparatus and 
instruments; tape recorders, records; 
apparatus and instruments, all for monitoring, 
detecting, testing and measuring; floppy disc 
driving apparatus; electronic security 
apparatus; surveillance apparatus; electronic 
apparatus and instruments, all for recognizing 
digital and analog codes; control apparatus for 
all the aforsaid goods; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring signaling, 
checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms 
for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines; fire extinguishing 
apparatus;

וציוד ללימוד; רשמי קול, תקליטים; התקנים ומכשירים
כולם לניטור, גילוי, בדיקה ומדידה; התקנים בעלי כונן
פלופי; התקני בטיחות אלקטרוניים; התקני מעקב;
התקנים וכלים אלקטרוניים, כולם עבור זיהוי קודים
דיגיטאליים ואנלוגיים; התקני בקרה עבור כל הטובין
המוזכרים לעיל; התקנים ומכשירים לשימוש במדע,
בחקר הים, בסיקור, בצילום, בקולנוע, באופטי,

בשקילה, במדידה, בבדיקה (פיקוח), בהצלת נפשות
והתקנים ומכשירים להוראה; התקנים ומכשירים

להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על
חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול
או דמויות; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה;
מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות

חישוב; מכשירים לכיבוי אש; התוכנה המוזכרת אינה
כוללת תוכנת רכישת נתונים הקשורים בעיקר

לאפליקציות תעשייתיות, של ייצור, מדעיות או אחרות
בהן מדידות פיזיקליות כמו טמפרטורה, משקל, רמה,
מהירות, מתח, זרם ותדר מומרות לאות אלקטרוני;

הנכללים כולם בסוג 9.
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מחיקת עיקול
CANCELLATION OF ATTACHMENT

174820 193863 195345 195346 195347 195348 195349 195350 195351 198910 
202510 202862 202863 202864 202865 202866 202867 202868 202875 208547 
208548 213115 213116 213117 213118 216552 216553 216554 216555 216556 
216717 216718 216719 216720 216721 216722 216723 216724 216725 216726 
216727 216728 216729 216730 216731 216732 216733 216734 216735 216736 
216737 216738 218285 218286 218287 218288 218289 218290 218401 218402 

220835 220836 220837

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

15745 22799 83229 99018

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; but not including 
corsetry, underwear, beachwear, aerobic 
clothes, cyclists' clothing, clothing for 
gymnastics, drawers (clothing), panties, 
pantyhoses, panty stockings, leg warmers, 
leggings, stockings, tights and socks; all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי-ראש, אך שאינם כוללים
מחוכים, לבנים, בגדי חוף, בגדי אירובית בגדים לרוכבי

אופניים, בגדים להתעמלות, תחתונים (הלבשה),
תחתונים, גרביונים, גרביים תחתונים, מחממי

רגליים,חותלות, מכנסיים צמודים, וגרביים ; הנכללים
בסוג 25.

200593

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Women clothing and accessories therefor, 
except footwear and accessories therefor; all 
goods included in class 25.

בגדי נשים ואביזרים עבורם, למעט דברי הנעלה
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 25.
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